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 ٍقذٍح

تجربتً فً اإلسقاط النجمً واألحبلم الواضحة هً مرحلة ؼٌرت مفاهٌمً وإدراكً لكل شًء حولً إلى األبد,وفً 

الحقٌقة من الصعب أن أتصور نفسً الٌوم بدون هذه الرحلة التً مازالت مستمرة نحو الوعً والذات,والتً لم أستطٌع 

األفراد بسبب طبٌعة المستوى الثقافً والمعرفً للمجتمع من حولً,أعتقد وفً مرحلة ما فإنه من مشاركتها مع العدٌد من 

المناسب حقاً أن ننظر للماضً ...إلى محاوالتنا األولى لتذكر حلم ما,بذل جهد للسٌطرة على األفكار والتؤمل,تكوٌن كرة 

بدو لنا عجٌبة للوهلة األولى كاإلسقاط النجمً واألحبلم للطاقة,أو حتى المرة األولى التً سمعنا فٌها بمصطلحات كانت ت

 الواضحة.

رؼم أن العدٌد من األصدقاء حولً ٌعتقدون بؤننً متقدم فً هذا المجال إال أننً ال أرى نفسً سوى فً بداٌة الطرٌق,وفً 

تتعلمه منها هو األهم,عندما  الحقٌقة ال أبالً كثٌراً بمقاٌٌس التقدم والتؤخر,ففً هذه المجاالت فإن جمال التجربة وما

أدركت بداٌة الطرٌق وكٌؾ ٌمكن أن ٌضع الشخص قدمٌه على عتبة األولى للبلوعً,سّخرت معظم إمكانٌاتً ووقتً فً 

محاولة فهم وتطوٌر وتسرٌع العملٌة التً ٌمكن من خبللها إكتشاؾ هذا النطاق الجمٌل من وجودنا,أعتقد أننً كنت 

ما كنت أجد نفسً خاصة فً تجاربً األولى للخروج الواعً من الجسد فً أماكن و نطاقات لم  محظوظاً نوعاُ ما,فكثٌراً 

ٌكن من المفترض أن أصل لها, كما أن الصدفة ساعدتنً كثٌراً فً الخروج من مآزق أو مشاكل عدٌدة واجهتنً سواء 

ة طوٌلة,كما أن طبٌعتً الفضولٌة والعنٌدة النظرٌة منها أو العملٌة والتً كادت أن تدمر إستقراري النفسً والصحً لفتر

ساعدتنً فً محاربة الملل عندما كانت تفشل محاوالتً وأفكاري أو أخفق لفترة طوٌلة من الزمن,كما أن حبً الشدٌد 

للقرآءة وخاصة من المصادر األجنبٌة هو ما ساعدنً على تجاوز مراحل عدٌدة ٌمضً البعض فٌها سنوات طوٌلة 

ن طرٌق التجربة والخطؤ,كما ساعدتنً على مجاراة بعض الموهوبٌن فً هذا المجال والذٌن فً الؽالب ال بطرٌقة التعلم ع

ً كٌؾ ٌستخدمون مواهبهم بفاعلٌة كافٌة بسبب نقص المعرفة,هذا جعلنً أشعر بؤننً مدٌن لهذا الكون  ٌعرفون تماما

كانت قادرة على تؽٌر كل شًء أعرفه,لذا حاولت أخذ  والوجود بشًء ما ,وتركنً مع معرفة ال ٌمكن نقلها بسهولة ولكنها

إستراحة بسٌطة أحاول من خبللها وبكل جهدي أن أضع أشخاص آخرٌن على بداٌة الطرٌق,حاولت عمل ما ٌشبه 

إرشادات ومواد تعلٌمٌة ونشرها مجانناً عن شبكة اإلنترنت,كما ترجمة بعض المراجع األجنبٌة فً بعض المواضٌع التً 

المجال,فً الفٌدٌوهات والمواد التعلٌمٌة التً حاولت من خبللها مساعدة األفراد على إختبار مستوٌات معنٌة تخص هذا 

من اإلسقاط النجمً واألحبلم الواضحة إستخدمت مراجع وتقنٌات وانظمة ٌستخدمها خبراء فً مجال الطاقة واإلسقاط 

ٌرهم, خبلل كل تلك الفٌدٌوهات والمواد التعلٌمٌة لم النجمً كروبرت بروس وستٌؾ جً جونز ونٌكوالس نٌو بورت وؼ

أعرض الكثٌر من خبرتً المباشرة أو تجربتً بقدر ما عرضت خبرة ومعرفة هإالء والتً أؼنت تجربتً ولكن لم تكن 

 صاحبة الفضل فً ظهورها,سبب ذلك هو ثقتً بهإالء الخبراء,ولكننً وجدت بعد فترة ودراسة متؤنٌة بؤن جمٌع تقنٌاتهم

تفقتد لعنصر مهم وهو  "المرح",عنصر كهذا ال ٌبدو مهماً لك بل على األرجح ٌبدو سخٌفاً للوهلة األولى,ولكننً تعلمت 

ً عندما  قوة هذا العنصر فً مرحلة متؤخرة جداً فً تثبٌت حالة اإلسترخاء والتعلم لفترة طوٌلة,وعندها لم أتعجب إطبلقا

قبل سن السابعة,ذلك أننا نكون أطفال فً هذه المرحلة مستعدٌن للتعلم بدون أي % مما تتعلمه عقولنا ٌكون ٓ٘سمعت بؤن 

حواجز أو موانع فكرٌة لذا كل هذا اإلهتمام الذي ٌصرؾ على التدرٌس منذ سن مبكرة,بعد سن معٌنة ٌصبح تلقً العلم 

ً ,لٌس ألن العلم أصبح أصعب بل ألن عقولنا ال تساعدنا فً التعلم  كوننا نعتمد على ما ٌسمى التفكٌر لٌس متعة بل هّما

ً كل شًء نتعلمه حتى الموت,فقط تؤمل كم هً الحواجز التً تصنع فً  السرٌع واإلنطباعات المسبقة والتً تحدد تقرٌبا

ً بٌنما كان متعة فً مرحلة الطفولة,الحظ كٌؾ كان تعلم اللؽة سهبلً  عقلك وكٌؾ ٌصبح التعلم بالنسبة لك ممبلً وصعبا

مرحلة الطفولة بٌنما تعانً اآلن إلتقان لؽة ثانٌة أو ثالثة!,وال أخطط هنا للتعمق أكثر فً هذا الجانب ولكننً للؽاٌة فً 

أحب أن أوضح بؤن األطفال هم أعظم المتعلمٌن,وأنا لدي إحترام شدٌد لهذا العقل الطفولً عندما ٌتعلق األمر 

ل إلى هنا خاصة فً فهم الظواهر الباراسٌكٌلوجٌة التخاطر بالتعلٌم,وعلٌك هنا أن تحاول قدر اإلمكان جلب هذا العق

واإلسقاط النجمً أو الحواس بعٌدة المدى,فبل تقل "هذا مستحٌل" بل فكر باألمر كما ٌفكر به طفل فً السادسة من عمره 

خلفك ذلك فقل "ما هذا وكٌؾ ٌعمل؟",أحضر الطفل الذي داخلك لٌحاول التعلم ولٌس النقد مما هو موجود هنا واترك 

العقل الراشد الذي ال وظٌفة له سوى تقسٌم األشٌاء والحكم السرٌع والمنطقً علٌها,خذ هذه الحالة على سبٌل المثال: اذكر 

أننً عندما كنت طفبلً وبكٌت فً إحدى المرات حاولت مسح الدموع من عٌنً وهً مؽلقة وعندها ضؽطت بشكل خفٌؾ 

ٌفة فً خلفٌة الجفن,ومنذ ذلك الوقت كنت عندما أرؼب فً رإٌة تلك األلوان علٌها مما سبب ظهور ما ٌشبه ألوان خف

واألشكال الهندسٌة المعقدة والهلوسات أقوم فقط بإؼماض عٌنً والضؽط علٌها بكلتا ٌدي لفترة لتظهر هذه الهلوسات من 

اجها كإستخدام العقاقٌر أو التؤثٌر جدٌد,هذا الهلوسات تسمى "الهلوسة الهبناكوكٌة",العلماء ٌستخدمون أسالٌب معقدة إلنت

على المخ بموجات معٌنة أو تسلٌط موجات كهربائٌة على شبكٌة العٌن وؼٌرها إلنتاجها,وكؤنه بالفعل ال أحد ٌعرؾ بان 

الضؽط الخفٌؾ المستمر على العٌن قادر على إعطاء نفس النتٌجة,عندما ٌتعلق األمر بحل مشكلة أو التقدم فً أمر معٌن 

أو اإلبداع فإن العقل الطفولً متفوق بؤضعاؾ على العقل المنطقً والمتسرع,اآلن عندما أحاول تعلٌم البعض كٌؾ  كالتعلم

ٌرون الهلوسة الهبناكوكٌة فإنهم ٌبدأون فً التفكٌر "هل سٌضر هذا العٌن؟" "هل هذا آمن" أنا "أخاؾ من هذه التجربة" 
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ً عندم ا أطرح تقنٌة فً الخروج من الجسد أو تكوٌن أحبلم واضحة فإن معظم "كٌؾ أفعله بالضبط؟!!"وما شابه,وأحٌاننا

من ٌتعلم التقنٌات ال ٌقوم بتنفٌذها فقط ألنها تبدو سهلة,عقولهم ببساطة ترفض األمر ألنه بسٌط,فٌقولون "من المستحٌل أن 

ً ما؟؟",والعدٌد منهم ال ٌمارس المإكدا ت أو قانون الجذب أو التنوٌم تكون هذه هً الطرٌقة! بالتؤكٌد أنت تخفً شٌئا

المؽناطٌسً الذاتً فقط ألنها أشٌاء تبدو سهلة,فعقولنا تنكر أي قدرة ألشٌاء بسٌطة على إحداث فروق كبٌرة,علٌك هنا 

وبالذات فً ما سؤعرضه من أسالٌب أو تقنٌات أن ال تُخدع ببساطتها التً خدعت انا نفسً بها وجعلنً ذلك ال أقوم 

ا ألحد رؼم فاعلٌتها,هذه نقطة مهمة للؽاٌة,أرجو أٌضاً المعذرة إذا كان بعض الشرح ٌبدو طوٌبلً أحٌانناً أو بالتفكٌر بتعلٌمه

ٌخرج قلٌبلً عن النقطة الرئٌسٌة كون هذا حال أي مذكرات عن الماضً,ولكننً سؤبذل جهدي لتحدٌد نقاط واضحة ٌجب 

ساطة والسهولة هً السائدة فً خبلصة كل تجربة,سؤقسم هذا علٌك السٌر علٌها فً نهاٌة أي شرح طوٌل بحٌث تبقى الب

العمل إلى جزئٌن,فً الجزء األول سؤقوم فقط بذكر التجارب األولى التً أعتقد أنها سببت لً ظهور أول حالة خروج 

تبس واعً من الجسد مع ذكر بعض الملحوظات الخفٌفة فً نهاٌة كل تجربة أبٌن ما اتصور أنه حصل خبللها حتى ال ٌل

األمر على البعض,فً الجزء الثانً من هذا العمل سؤقوم بوضع مجموعة من التقنٌات والتمارٌن واألسالٌب التً 

 إستخلصتها من التجارب المذكورة وهً التً ٌمكن لك البدء فً ممارستها للحصول على نتائج ٌمكن التحكم بها.

ً برإٌة التقنٌات ك ٌؾ بدأت و تطوّرت إلى شكلها النهائً,بدالً من أخذها فقط هذا النظام جمٌل ألنه سٌسمح لك تماما

هنا أرٌد إعادة التؤكٌد على المبدأ السابق الذي تناولته فً البداٌة,وهو انه لٌس هناك مشكلة أو معضلة  والمباشرة بتنفٌذها,

ً ولكن ال ٌنتبه إلى لحلها,بالنسبة لً اإلسقاط النجمً حسب طرٌقتً هو شًء لتدركه,الطفل ٌدرك أنه قادر على المش

أقدامه ووجودها,فقط عندما ٌزٌد وعٌه قلٌبلً ٌصبح على معرفة بؤن قدمه هً التً تعمل على إنتقاله من مكان إلى 

آخر,اإلسقاط النجمً ٌحدث طبٌعٌاً خبلل النوم,واألمر ٌتعلق بزٌادة الوعً نحو ذلك النطاق الخاص بوجودك عندها تدرك 

ي ٌنقل وعٌك خبلل تلك الفترة من اللٌل,لقد أمضٌت وقت ال بؤس فٌه فً دراسة بعض بان اإلسقاط النجمً هو الذ

الظواهر الروحٌة الخاصة بالطرق الصوفٌة ألتفاجؤ فً النهاٌة بؤن اإلسقاط النجمً معروؾ لدٌهم,وخاصٌة ٌتمتع بها 

سقاط النجمً لم ٌحصل علٌها اكثر أولٌاإهم,بؤدنً قدر من المعرفة والتقنٌة,و ٌحصلون على مستوٌات عالٌة جداً من اإل

 الباحثٌٌن الؽربٌٌن إهتماماً بمجاال اإلسقاط النجمً واألحبلم الواضحة.

بها  قدمتُ حسب رأي هً الطرٌقة التً أصبحت  والعلوم التً تحاول تعلٌم اإلسقاط النجمً فً هذا العصر خطؤ علوم الطاقة

م الهالة والطاقة ومصطلحات طاقٌة أخرى لٌس عن طرٌق منهج بدأت باإلصطدام بمفهو الخاصةإلى الناس,فً تجربتً 

كّونت فً داخلً هذه الرؼبة الملحة فً الفهم والوعً بظاهرة أراها لذا مكتوب,أو دورة عملٌة,أو إفتراضات مسبقة,

فهذه قٌة,أمامً كما ساعدت فً قبول الظاهرة بدون دفاعات عقلٌة أو إجتماعٌة معٌنة ترتبط بفلسفات علوم الطاقة الشر

الشخص  أكادٌمً ٌمكن شرحه وتلخٌصه وعمل إمتحانات وأسئلة بإجابتها ٌصبح بعدها األشٌاء بالنسبة لً لم تكن درس

ً بهذا النطاق من التجربة ,بل هو شًء لتشعر به وتعٌه,وبذلك كونت رابط عاطفً إتجاه هذا الشًء وكؤننً أقبل عالما

ً وتقدم ً فً المٌاه ولكن سرعان ما ٌطفوا بؤبعاد وجودي التً إكتشفتها حدٌثا ت نحوها ككل ولٌس كسهم حاد ٌدخل عمٌقا

مجدداً,وهذا ما ٌحصل للمتدربٌن فً مجال الطاقة,فهم حسب رأي نزعوا كل الروحانٌة والوعً من هذه العلوم وحولوها 

عٌن من المال,لدٌهم دورات إلى "مجموعة من التقنٌات" التً تفهم منطقٌاً وبطرٌقة معٌنة ولؽرض معٌن وبالطبع بمبلػ م

ودورات إلسقاط  للعبلج بالطاقة ودورات لرإٌة الهاالت ودورات للتخاطر ودورات للجبلء البصري أو التحرٌك عن بعد

خفٌة خبلل مركز ,ولكن هناك دائماً شًء ناقص فً كل ذلك,كون هذه الدورات تدخلك إلى أبعاد وجودك الالنجمً وماشابه

لة الجانب الروحً والوعً فً المسؤلة أو القلب الروحً,لذا من النادر أن تجد معلمً طاقة مهمالعقل بدرجة أولى, 

حقٌقٌٌن ٌقومون بفعل ما ٌشبه المعجزات,ولكن من الشائع جداً أن تجد مدرب طاقة جلؾ فً التعامل ومادي للؽاٌة,إذا 

بطرٌقة ما,وإذا أردت جذب شًء فإفعل كذا  أردت الصحة قم بهذا,وإذا أردت المال الوفٌر فقم بالتبلعب بطاقة المكان

,ولكن ألٌس هذا كله بثمن ؟ أعتقد أن الثمن المدفوع هو الوعً,عندما محددة لدٌهم تقنٌة أو أداة فإن وكذا...ولكل مشكلة

نسبق المعرفة المخصص لنا عن طرٌق إستعارة معرفة خارجٌة فإننا ال نمهل طاقتنا الوقت الكافً لبناء ثقة كافٌة 

ا,هذا ٌشبه أن ٌعامل شخص زوجته وفق قوانٌن البرمجة العصبٌة والمنطق,فً العادة سٌنجع فً إقناعها وتوجٌهها معه

بالطرٌقة التً ٌرٌدها ولكن فً قرارة نفسه ٌستعٌن بكل هذه األدوات النه عاجز عن حبها والتفاهم معها بطبلقة,وألنه 

,لذا فالروحانٌة والوعً الروحً بالنسبة لً ال تتؤتً بكثرة ثق بهالن ٌ بدون كل تلك األسالٌب والتقنٌات لن تثق به و

حضور الدورات وحفظ التقنٌات,وحتى لو أتقنت ألؾ تقنٌة طاقٌة فلن ٌجعلك هذا روحانٌاً أو أقرب إلى هللا أو حتى أقرب 

مٌة علٌك,فالتقنٌات كما ,ما أهدؾ إلٌه فعبلً لٌس إلقاء الكثٌر من الدروس األكادٌأو أقرب إلى أي شًء آخر إلى نفسك

ستراها بسٌطة للؽاٌة,أنا أرؼب فقط أن ال تخدع ببساطتها,وتلجؤ إلى الطرق المعقدة فقط لٌشعر عقلك بالرضى,وكثٌر من 

 تبدو سهلة. فقط ألتهاالناس أحٌانناً ٌرفضون التحدٌات 

زعم خبلله بؤن ذلك الٌوم كان ٌفٌض  ما أثار إهتمامً نحو تحلٌل تجربتً الخاصة,هو نقاش دار بٌنً وبٌن خبٌر للطاقة

بالطاقة والوعً الكونً الذي ٌؽمر أرجاء العالم!,إعترضت على ذلك قائبلً بؤننً لم أشعر بؤنه ٌوم ممٌز بل عادي تماماً 
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وأنه حتى البط فً مزرعتنا لم ٌشعر بؤمر مختلؾ فً ذلك الٌوم أٌضاً,وانه من المحتمل جداً بؤن كل أحاسٌسه عن حالة 

ً والطاقة الكونٌة هً مجرد أوهام من عقله,عندها إتهمنً بؤن قدرتً على اإلحساس بالطاقة ضعٌفة جداً ومعدومة الوع

رؼم أننً أزعم بقدرتً على اإلسقاط النجمً,اثار ذلك إستؽرابً,لماذا كثٌر من خبراء الطاقة ال ٌجٌدون اإلسقاط النجمً 

ب بالطاقة وإستخدامها فً العبلج أو تحرٌك األشٌاء عن بعد واالحبلم الواضحة بالرؼم من قدرتهم على التبلع

وماشابه,ولماذا أنا إختبرته بالذات رؼم معرفتً البسٌطة بعلوم الطاقة وتطبٌقاتها,ما هو الفاصل بٌن علوم الطاقة واإلسقاط 

الم الجمٌل الخاص النجمً واألحبلم الواضحة,وإلى أي مدى كانت ممارساتً األولى التً أدت إلى إكتشافً لهذا الع

بالخروج الواعً من الجسد قابلة للشرح وفق علوم الطاقة الموجودة الٌوم,كونً لست خبٌر فً مجال الطاقة فإننً 

سؤشرح األمر بإختصار حسب نظرتً الخاصة ثم ترك تحلٌلها للقراء المستنٌر الذي قد ٌرى هذا النص فً المستقبل, من 

مٌع مصادر الكتب التً قرأتها فً مجاالت اإلسقاط النجمً واألحبلم الواضحة خبلل خبرتً الخاصة المباشرة ومن ج

أستطٌع الجزم أنه لٌس من واضحاً وجود عبلقة أساسٌة بٌن علوم الطاقة وبٌن إختبار المرء لتجارب الخروج من الجسد 

مع فً العادة كتّاب ,علماء واألحبلم الواضحة,معظم المإلفٌن والباحثٌن فً هذا المجال هم أشخاص عادٌٌون فً المجت

نفس و احٌانناً فنانٌٌن,ولم ٌتعلم معظم هإالء هذه المهارات عن طرٌق الذهاب إلى الهند او الصٌن أو باقً دول الشرق,بل 

 فً العادة من خبلل إلتزام عقلً وذهنً معٌن وبشكل فطري وطبٌعً.

الجبلء البصري وؼٌرها وجدته عند اإلتطبلع -التخاطر-الجسدإن الجواب حول لماذا حدثت معً ظواهر كالخروج من 

 Mind power" وكان عنوانه ".Christian H. Godefroy" قرأته فً كتاب للدكتور "Sophrologyعلى علم ٌسمى "

" و ٌصؾ الكتاب فً بداٌته تجارب الكاتب مع بعض المجموعات الروحٌة وظهور قدرات فوق طبٌعٌة لدٌها فً بعض 

الحفبلت أو اإلجتماعات التً كانت تقٌمها,خبلصة ما فهمته من الكتاب أنه عند دراسة هذه الظواهر وجد الكاتب بؤن جمٌع 

" أو الحالة ألفا Sophrological awarenessالطقوس الروحٌة تحاول الوصول إلى حالة عقلٌة معٌنة ٌطلق علٌه "

ً وهً موجة عقلٌة كالتً ٌمكن الحصول علٌه ا بالتؤمل العمٌق أو السكون العقلً التام خبلل التركٌز على شًء أحٌاننا

خارجً أو جزء من الجسد أو حتى التركٌز على نقطة فً الفضاء لفترة معٌنة,الحظ الدكتور كرٌستٌان بؤن الممارسات 

القدرات الفوق  فً المجموعات الروحٌة خاصة الٌوجا تحاول الوصول إلى هذه الحالة العقلٌة لمدة كافٌة وعندها تبدأ

درجة,فلقد فهمت عندها أنه من خبلل إجراء تقنٌة بسٌطة كانت  8ٓٔفٌزٌائٌة بالظهور...هذا قلب فهمً لؤلمور لنحو 

" وهً مزٌج من التركٌز والتؤمل ولفترة زمنٌة "Sophrological awarenessتساعدنً فً الوصول إلى الحالة ألفا أو 

ً لظهور قدرات كالت الجبلء البصري وؼٌرها...هذه النقطة شدٌدة األهمٌة وهذا -اإلسقاط النجمً–خاطر معٌنة كان كافٌا

النظام مبنً بالكامل علٌها,نحن ال نحاول الوصول إلى قدرات خارجة عن إمكانٌاتنا بطرٌقة معرفٌة معٌنة,بل نحن نحاول 

د عندها تلك القدرات,أو بشكل الكشؾ عن القلٌل مما لدٌنا من قدرات عن طرٌق الوصول إلى حالة الوعً التً توج

آخر,نصل إلى إلى العمق الكافً داخلنا والذي عنده تظهر إمكانٌاتنا الكامنة,عندما درس نفس الباحث مسؤلة "اإلستشفاء 

الذاتً" من خبلل اإلٌمان وجد بان اإلستشفاء الذاتً هً قدرة طبٌعٌة فً اإلنسان,فجمٌع الكائنات الحٌة لدٌها القدرة على 

الخبلٌا وهو ما نعنٌه باإلستشفاء الذاتً ولكنها متفاوته فً هذه القدرة,فً الكائنات البدائٌة كالبكتٌرٌا و الكائنات تجدٌد 

البسٌطة كالرخوٌات" اإلسفنج مثبلُ" هذه القدرة لدٌها واضحة تماماً,فلو أحضرت كائن "إسفنج" وقسمته إلى جزئٌن فسٌنمو 

تقل مع تطور الكائن,فنجم البحر ٌمتلك القدرة على تجدٌد طرؾ من أطرافه,والسمك كل جزء لٌكون كائن جدٌد,هذه القدرة 

ٌستطٌع تجدٌد أجزاء بسٌطة كاألسنان والزعانؾ وأنواع من الزواحؾ كالحرباء تستطٌع تجدٌد الذٌل, وعند اإلنسان فهذه 

ً هً ببساطة تسٌر ببطىء شدٌد,فؤنت القدرة تبدو معدومة على تجدٌد الخبلٌا...,ولكن الحقٌقة أنها لٌست معدومة تمام ا

ً خبلل حٌاتك,فكل خلٌة فً جسمك لها عمر معٌن عندها تموت وٌتم إستبدالها بخلٌة  تخضع لعملٌة تجدٌد خبلٌا فعلٌا

آخرى,وكل سبعة أعوام على األقل فكل الخبلٌا فً جسدك تكون قد إستبدلت بشكل أو بآخر ما عدا خبلٌا الدماغ,عندما 

عة مجسّم قبل بضعة أٌام جرحت أحد أصابع ٌدي بشدة ,وخبلل ثبلث أٌام فقط كانت الخبلٌا قد تجددت كنت أقوم بصنا

وإحتلت نفس المكان الذي ٌفترض أن تكون فٌه بشكل مدهش ال ٌمكننً خبلله سوى تؤمل العظمة اإللهٌة التً أنتجت هذه 

ضعفاً  ٖٓاج الخبلٌا التً تحصل فً العادة إلى نحو األجساد المعقدة,علمٌة اإلستشفاء السرٌع تتطلب تسرٌع عملٌة إنت

لٌتمكن الجسم من إنتاج عضو جدٌد كما تفعل الكائنات األقل رقٌاً وعلى ما ٌبدو فإن عملٌة اإلٌمان هً ما تجعل الدماغ 

كل شًء ٌدور من ٌصل إلى حالة الوعً ألفا التً تكشؾ قدرة اإلستشفاء الذاتً القدٌمة,هذا مهم لتفهم المسؤلة حقاً,ولتفهم 

حولك,وتفهم أٌضاً لماذا على تقدم علوم الطاقة وؼٌرها لم تتمكن من اإلتٌان بجزء بسٌط جداً من القدرات العبلجٌة للسٌد 

المسٌح مثبلُ أو للصالحٌن السابقٌن,قدراتهم على العبلج كانت كافٌة إلعادة بصر األعمى,شفاء الجروح فوراً وحتى إعادة 

رة هللا وحتى شفاء الناس من بعد,فٌروى مثبلً أن أحد الصالحٌن كان ٌسٌر على الطرٌق فٌشفى كل الناس من الموت بقد

من ٌسٌر أو ٌقؾ بجانبه أو فً الطرٌق,هذا ال ٌقارن بجلسات العبلج بالطاقة حٌث ٌقوم "جراند ماستر" بتركٌز كل طاقته 

أو إلتهاب ما,وأنا على ٌقٌن بؤن الصالحٌن السابقٌن أو جمع طاقة الكون وتركٌزها لساعات متواصلة لٌشفٌك من الزكام 

سواء السٌد المسٌح أو ؼٌره لم ٌكونوا على علم بؤي من تقنٌات الطاقة الموجودة الٌوم,أنا لم أصل إلى اإلسقاط النجمً 

ٌة بسٌطة خبلل معرفة ما ألننً كنت أصؽر من أن أستوعب أي معرفة فً تلك السن المبكرة,كل ما فعلته هو إستخدام تقن
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جداً للوصول إلى الحالة ألفا والتً شعرت بالراحة عندها فؤكثرت البقاء فٌها وبالتالً ظهرت لً قدرات الخروج من 

الجسد والتخاطر والجبلء البصري والتً كانت كامنة أصبلً فً داخلً وداخل كل كائن بشري آخر,هذا أمر لن ٌفهمه 

وعٌه ,و ظن بؤن هذه المعرفة أو إفناة حٌاته فً جمعها سٌحقق له طفرة ما فً  خبٌر الطاقة إذا تعلق كثٌراً بمعرفته ونسً

مجال الطاقة,أنا ال أحاول أن أعلمك أي شًء سوى الوصول إلى الحالة ألفا ومراحل أعمق فً البلوعً,إن المقٌاس 

لفترة كافٌة,عندما كنت الحقٌقً للنجاح أو الحصول على نتائج حسب تجاربً الشخصٌة تكمن فً البقاء ب"حالة ألفا" 

ً إلى أن  أنقطع عن ممارسة تقنٌاتً لفترة طوٌلة فإن كل قدراتً كمسقط نجمً أو مختبر لؤلحبلم الواضحة تقل تدرٌجٌا

تنعدم وأعود كشخص عادي بعد فترة بسٌطة,وكؤن الوعً عمق معٌن كعمق المٌاه فً بحٌرة,إذا إنخفضت المٌاه إلٌه 

خمة فً القاع وهً القدرات البلفٌزٌائٌة هنا,ولكن المٌاه فً البركة تجدد بإستمرار فستظهر أطراؾ بعض الصخور الض

لتملىء البحٌرة من جدٌد,حسب إعتقادي فقاع البحٌرة هً ذاتنا الحقٌقٌة,والمٌاه هً كل التراكمات الٌومٌة من أفكار 

مزٌفة,وحتى تلك المعرفة القٌمة إذا إعتقادات وطاقات سلبٌة و وعً منخفض و كل ما ٌبعدنا عن ذاتنا وٌصنع شخصٌات 

 فعله علٌك ما وكل!,الحقٌقة أنت,تحققه ما هناك لٌسما أنستنا من نحن وجعلتنا نحتقر ذاتنا فهً معرفة سٌئة بالنسبة لً,ف

 ,وهذا حرفٌاً ولٌس مجازٌاً...إكتشافها هو

,ألن فٌها الكثٌر الذي ٌمكن حسب رأي أن أتمنى فً النهاٌة أن تستمتع بقرآءة هذه التجارب وتستفٌد منها قدر اإلمكان

ٌساعد من ٌمرون بنفس التجارب,وٌشجعهم على المواصة والتقدم وعدم الٌؤس أو الشعور باإلحباط إذا لم ٌحققوا ما 

ٌرٌدون بالسرعة الكافٌة,أهدي هذا العمل البسٌط للؽاٌة والمتواضع إلى كل األصدقاء الذٌن قبلوا أن ٌكونوا معً فً هذه 

لة ومنحونً الكثٌر من ثقتهم ووقتهم ومحبتهم و الذٌن ٌشجعوننً بإستمرار على التعلم والفهم والتطوٌر الرح

 للوعً,متشاركٌن بؤجزاء عمٌقة من حٌاتنا وتجاربنا ووجدونا سعٌاً نحو اإلرتقاء جمٌعاً نحو الحقٌقة والٌقٌن.

ة بؤن المستقبل سٌحمل لنا العدٌد من المفاجآت ؼٌر وال أعرؾ لماذا ولكن لدي إحساس جٌد حول هذا األمر,وأنا على ثق

 المتوقعة والكثٌر والكثٌر مما قد نتعلمه أو نعلمه فً هذا المجال.

 وباألمل واإلصرار نسٌر معاً نحو إلى النجوم البعٌدة...

 ٕٔٔٓ-ٕٔ-٘دمحم العمصً 

 ٌمكن التواصل والمراسلة على :

mrmohammedalamasy@gmail.com 
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 ىً دذوز اىخروض اىذقُقٍاىجسء األوه:تذاَح اىطرَق ئ

 

 ربااىرج

 

 1ذجرتح

ً على السرٌر عاجزاً عن  ٓٔ"بدأ األمر فً أحد األٌام قبل نحو  سنوات وال أذكر ذلك الوقت بالتحدٌد...كنت مستلقٌا

النوم,ألننً كنت قد نمت فً عصر ذلك الٌوم أو أننً كنت اعانً من األرق,كان األمر ممبلً جداً,وقد صرفت الساعات 

ها,ثم توقفت عن التفكٌر وأخذت أحدق إلى السقؾ,كانت هذه أول مرة األولى من اللٌل فً التفكٌر ببعض األشٌاء وتخٌل

أختبر فٌها تركٌز وصمت كهذا,فقط لم أجد ما أفعله و توقفت تماماً عن التفكٌر وحدقت إلى بقعة فً السقؾ بتمعن وكؤننً 

نوعٌة الرإٌة,إستمررت أتوقع أن ٌحدث شًء,وفعبلً لمحت بعد فترة ما ٌشبه هالة خفٌفة حول البقعة,أو شعرت بإختبلؾ 

بالنظر إلى تلك البقعة لبعض الوقت ثم قررت التوقؾ عن األمر النه بدا تصرفاً ساذجاً وأصبحت عٌنً تإلمنً,وسمعت 

ما ٌشبه الصفٌر الخفٌؾ جداً فً أذنً,الحظت عندها اننً إذا ما ركزت على إٌقاؾ التفكٌر والتركٌز على الصفٌر فإن هذا 

إنتبهت أنه ٌصدر من داخل رأسً ولٌس من أذنً,عندها أؼمضت عٌنً وإستمررت فً سماع  الصفٌر ٌصبح أعلى وقد

ً أو أنه ٌصبح بارداً بشكل كبٌر بقٌت فً هذه  الصفٌر وهو ٌعلو وٌعلو أكثر وأكثر,كما أن شعوري بجسدي ٌقل تدرٌجٌا

ً ثم تطور إلى صفٌ ر ٌشبه ما تحصل علٌه عند تقرٌب الحالة ألرى ماذا ٌمكن أن ٌحصل فً النهاٌة,بدأ الصوت خفٌفا

ماٌكروفون من سماعة ضخمة....كنت أسمع هذا الصفٌر كل لٌلة قبل النوم بنفس األسلوب السابق والذي ٌبدأ باإلسترخاء 

قلٌبلً ثم التحدٌق بشًء خارجً "فً هذه الحالة بقعة فً السقؾ" إلى أن ٌتم إٌقاؾ التفكٌر وسماع صفٌر خفٌؾ ثم إؼماض 

لتركٌز على الصفٌر وبذلك ٌبدأ فً الزٌادة واإلرتفاع بشكل ملحوظ ولكن محدود...,فً المدرسة وفً حصة العٌنٌن وا

,فقلت فً نفسً لربما ٔالتربٌة اإلسبلمٌة ذكر الشٌخ أو المدرس الدٌنً بؤن النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌؤتٌه الوحً كصلصلة الجرس

ممارسات ما قبل النوم هً أصوات مبلئكة أو ما شابه,تخٌلت هذا  كونً فً ذلك كانت أصوات األجراس التً أسمعها فً 

الوقت مراهق جاهل بالعدٌد من الحقائق العلمٌة وخاضع للتؤثٌر الدٌنً الذي كان له الفضل فً إكسابً الحماس نحو 

ات الٌوم المزعجة ومنعها من التجربة ونقلها إلى مستوى أعلى و الذي وفر لً عزٌمة طوٌلة قاومت بها شدة الممل وتقلب

التؤثٌر عى ممارساتً التً إكتست نوع من السرٌة,وأعتقد أن هذه من بٌن أكثر المفارقات ؼرابة فً حٌاتً,حٌث لعب 

الحماس الدٌنً دور أساسً فً تعلمً لئلسقاط النجمً قبل أن أصطدم فً النهاٌة برفض رجال الدٌن ووصفهم للتجربة 

كل نقطة الفراق بٌنً وبٌن هذا التٌار وإقبالً على العلم الؽربً فً هذا المجال والذي ؼٌر نظرتً بالخرافات واألوهام لٌش

 وفهمً للتجربة إلى األبد.

كنت كل ٌوم أجلس على الفراش أنتظر لبعض الوقت,إلى أن ٌنام أخً الذي فً الؽرفة,وٌهدىء البٌت تماماً,فؤبدأ فً 

نتظار حدوث الصفٌر أو أي إشارة آخرى ؼٌر مؤلوفة,ال أذكر كم من الوقت التركٌز على شًء ما إلٌقاؾ التفكٌر وإ

قضٌت فً ممارسة "اإلستماع إلى األجراس" خبلل اإلسترخاء العمٌق ولكننً أتذكر حادثة مهمة حصلت بعد بضعة 

ترافق مع زٌادة أسابٌع ؼٌرت التجربة بالكامل,ففً إحدى اللٌالً حدث تطور جدٌد,وهو أن الصفٌر زاد بشكل حاد جداً و

كبٌرة فً دقات القلب,ثم شعور بنوع من الكهرباء الساكنة تتحرك على كل جسدي و كؤنها شحنات صؽٌرة,بدأت صؽٌرة 

كوخز خفٌؾ ثم تطورت,كنت أعتقد فً البداٌة أنها لربما نوع من الكهرباء الحٌوٌة كتلك التً توجد لدى سمك اإلنقلٌس 

كٌؾ ٌمكن أن أكون نائماً كل ٌوم وهذه الظواهر تحصل لً أثناء النوم دون علمً,كان ,واذكر اننً كنت مستؽرباً ٕالرعاد

                                                           
ٔ
ًَ  اْلُمْإِمِنٌنَ  أُمِّ  َشةَ َعائِ  حدٌث من ومسلم البخاري ىرو  ًَ  ِهَشامٍ  ْبنَ  اْلَحاِرثَ  أَنَ  َعْنَها اّلَلُ  َرِض  اّلَلُ  َصلَى اّللَِ  َرسُولَ  َسؤَلَ  َعْنهُ  اّلَلُ  َرِض

ٌْهِ  ٌْؾَ  , اّللَِ  َرسُولَ  ٌَا:  فَقَالَ  , َوَسلَمَ  َعلَ ًُ  ٌَؤِْتٌكَ  َك ٌْهِ  اّلَلُ  َصلَى اّللَِ  َرسُولُ  فَقَالَ  ؟ اْلَوْح  , اْلَجَرِس  َصْلَصلَةِ  ِمثْلَ  ٌَؤِْتٌِنً أَْحٌَانًا:  َوَسلَمَ  َعلَ
ًَ  أََشدُّهُ  َوهُوَ  ٌْتُ  َوقَدْ  َعنًِّ َفٌُْفَصمُ  , َعلَ ُمِنً َرُجبل اْلَملَكُ  ِلً ٌَتََمثَلُ  َوأَْحٌَانًا , قَالَ  َما َعْنهُ  َوَع ًَ  َعاِئَشةُ  قَالَتْ .  ٌَقُولُ  َما فَؤَِعً فٌََُكلِّ  اّلَلُ  َرِض
تُهُ  َولَقَدْ :  َعْنَها ٌْ ٌْهِ  ٌَْنِزلُ  َرأَ ًُ  َعلَ  . َعَرقًا لٌََتََفَصدُ  َجِبٌَنهُ  َوِإنَ  َعْنهُ  فٌََْفِصمُ  اْلبَْردِ  الشَِدٌدِ  اْلٌَْومِ  ِفً اْلَوْح

ٕ
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الصفٌر عندها فً أقصى حد ممكن وفجؤة شعرت وكؤن مسمار مكهرب ٌنخرس فً رأسً من الخلؾ وأشعر بكهرباء 

إلضطراب والذي شدٌدة تمر على كل الجسد خاصة العمود الفقري والرأس وتسبب لً شلل كامل للجسد مع شعور من ا

ً وشعرت بالخوؾ,وقلت فً نفسً "لربما أفسدت األمر مجدداً" فقد  ٌصعب وصفه,فً هذه المرحلة فقدت السٌطرة تماما

تخٌلت أننً كنت اعبث بالجهاز العصبً فً جسدي إلى درجة أننً اعطبته!,فجؤة لمحت صورة للؽرفة وكؤن األنوار 

اماً,ثم من شدة خوفً قررت فتح عٌنً وطلب المساعدة ألرى مشهد لن مضٌئة وعٌنً مفتوحة مع انها كانت مؽلقة تم

أنساه فً حٌاتً,وهو هذا النور األزرق المضًء بشكل واضح و الذي كان ٌحٌط بً كؽبلؾ وكؤن مصدره من داخل 

جسدي مترافق مع صوت دقات قلب عالٌة,وصفٌر وشعور بكهرباء ذات تردد عالً جداً تسري فً كل جسدي,والذي 

 نً فً النهار أعٌد التفكٌر بما أفعله. جعل

 تعلمت من خبلل هذه التجربة حتى ذلك الوقت.

 "التحدٌق فً شًء خارجً مع اإلسترخاء والتركٌز الشدٌد علٌه ٌعمل على إٌقاؾ التفكٌر وظهور صوت الصفٌر".-ٔ

إلى حد ٌتطور فٌه إلى ما ٌشبه "عند إؼماض العٌنٌن ونقل التركٌز إلى صوت الصفٌر,فإن هذا الصفٌر ٌزٌد فً شدته -ٕ

قرع جرس كبٌر جداً وبسرعة وفً النهاٌة ٌتطور األمر أخٌراً إلى ما ٌشبه اإلهتزازات وكهرباء مع زٌادة ملحوظة فً 

 دقات القلب ألنهً التجربة فوراً بعد أن ٌتملّكنً الخوؾ الشدٌد."

 سترخاء والتؤمل لفترة طوٌلة""هناك ظهور لضوء أزرق مجهول ٌحٌط الجسد على ما ٌبدو عند اإل-ٖ

هناك مبلحظات أخٌرة وجدها وهً "أنه فً حالة عدم التركٌز على الصفٌر بل النظر إلى الظلمة خلؾ الجفون المؽلقة -ٗ

تتصور تخٌبلت مبدعة وصور ومشاهد بعضها من الذاكرة وبعضها اآلخر مبدع جداً ولم ٌسبق أن فكرت أو تخٌلت بشًء 

 مشابه لها"

على الصفٌر كنت أقوم به عن طرٌقة التركٌز على موضع العٌن الثالثة بٌن الحاجبٌن,بالطبع لم أكن اعرؾ ما  التركٌز-٘

هً العٌن الثالثة,بل فقط كنت أعرؾ أن التركٌز فً هذا الموضع كان ٌسبب زٌادة الصفٌر أو بدأٌته وهذا أمر أالحظه 

وتحرٌكهما تحت الجفون المؽلقة نحو الموضع بٌن الحاجبٌن حتى اآلن وٌمكن لك تجربته لتتؤكد,فقط بإؼماض العٌنٌن 

 والتركٌز هناك لثوانً فقط ٌنشىء تفاعبلت واضحة للطاقة ومنها سماع الصفٌر الخفٌؾ فً العقل. 

 ىيرجرتح اىرذيُو

مل,هذا ما نعم التحدٌق إلى شًء خارجً أو جزء من جسدك والتركٌز علٌه ٌسبب الولوج إلى حالة ألفا فً العقل أو التؤ-ٔ

ً فً "كتاب األسرار"  وجدته فً العدٌد من العلوم الخاصة بالتؤمل الٌوجا والطاقة,وتوجد العدٌد من هذه التقنٌات أٌضا

ألوشو كجزء من تقنٌات التنترا,كما وجدتها فً ممارسات التنوٌم المؽناطٌسً,وحتى بعض التمارٌن التً ٌقصد منها إنتاج 

 ظواهر باراسٌكولوجٌة .

 ٌر أو صوت األجراس:الصف-ٕ

" وإن كنت فً ذلك الوقت ؼٌر مدرك trance stateإن كل التجربة السابقة تمثل دخول إلى المرحلة اإلنتقالٌة للوعً أو"

أن شعوري بجسدي ٌقل " هو تعبٌر عن دخول الشلل اللٌلً وإن كنت ؼٌر واعً به  لها واإلحساس بالجسد عندها ٌقل "

الننً كنت حرٌض على عدم الحركة فهً تإدي إلى قطع صوت الصفٌر ,والدخول إلى مرحلة الترانس أو المرحلة 

صر اإلسترخاء اإلنتقالٌة ٌتطلب عنصرٌن هم اإلسترخاء الجسدي العمٌق و إفراغ العقل من األفكار السطحٌة,إن عن

ً جسدٌاً  الجسدي كان ٌتحقق بسرعة نتٌجة ذهابً إلى الفراش متعبا

ً الراحة بٌنما كان التركٌز على هدؾ خارجً ٌسبب  ً وطالبا وعقلٌا

إفراغ للعقل من األفكار السطحٌة كما شرحت فً النقطة األولى,فً 

البداٌة وصفت بؤن الصفٌر مصدره األذن وقد كنت محقاً,إن صوت 

أو األجراس ناتج عن حركة سرٌعة ألصؽر ثبلث عظمات  الصفٌر

فً الجسد موجودة فً األذن الداخلٌة وهً عظام المطرقة والسندان 

والركاب,عندما تهتز هذه العظام بسرعة تسبب الصفٌر حسب درجة 

إهتزازها وقد ٌصل األمر بصوت الصفٌر إلى أن ٌسبب الصمم 

شًء قرٌب منك كقنبلة المإقت لبضعة ثوانً,كما ٌحدث إذا إنفجر 

عندما إنفجر شًء قذٌفة أو  8ٕٓٓوهذا إختبرته فً الحرب عام 
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متراً,حٌث إستمر الصفٌر لثوانً عدٌدة مع شعور بفقد اإلتزان والسقوط وصعوبة بالؽة  ٖٓصاروخ ال ٌبعد عنً أكثر من

ن مرتفع واإلصطدام باألرض,هذه فً التركٌز,كما أنك قد تختبر هذا عند تعرضك لصدمة قوٌة جداً أو السقوط من مكا

كلها أمثلة إلهتزاز عظمات األذن الصؽٌرة من مصادر خارجٌة,ولكن المصادر الخارجٌة لٌست وحدها من تستطٌع جعل 

ً عوامل داخلٌة,و خبلل الشلل اللٌلً فإنها)أي عظام األذن الداخلٌة( تبدأ باإلهتزاز  هذه اإلهتزازات تظهر فهناك أٌضا

صوت صفٌر ٌبدو وكؤنه ٌصدر من جهاز إلكترونً,لذا البعض ممن ٌتعرضون للشلل اللٌلً أو الجاثوم  بشكل سرٌع مولدة

ٌعتقدون بؤنهم ٌتعرضون للخطؾ من مخلوقات فضائٌة ذات حضارة متفوقة,إن محاولة إستعادة الذكرٌات بعد اإلستٌقاظ 

إلى الحصول على ذكرٌات درامٌة عن عملٌة من النوم على أي حال ممزوجة بالصفٌر والمخٌلة وذكرٌات كاذبة ٌإدي 

خطؾ حصلت, مع أنه ال شًء حصل بالفعل ولم ٌتزحزحوا من السرٌر بشكل فٌزٌائً,وسنناقش العدٌد من األشٌاء حول 

الشلل اللٌلً فً المراحل القادمة والتً تعرضت فٌها لسلسلة عدٌدة من حوادث الشلل اللٌلً المخٌفة,الخبلصة التً ٌجب 

ً إلى مستوى  فهمها هً أنك عندما تسمع صوت طنٌن أو رنٌن مصدره األذن عند اإلسترخاء فهذا ٌعنً أنك تدخل فعلٌا

عقلً مختلؾ أي تصل إلى المرحلة اإلنتقالٌة والتً ٌحدث خبللها اإلسقاط النجمً,من المهم أٌضاً أن تدرك اإلنتقال الذي 

إؼماض العٌنٌن والتركٌز على العٌن الثالثة ٌزٌد,هذه الزٌادة  ٌحدث للصوت من األذن إلى العقل,فلو الحظت فالصوت عند

لٌست مرتبطة حسب إعتقادي بزٌادة إهتزاز العظام فً األذن الداخلٌة فهً تصبح ذو نوعٌة مختلفة ٌطلق علٌها فً مرحلة 

نك وهذا التؤثٌر ال ٌمكن أن متقدمة "اإلهتزازات العنٌفة" والتً تشبه حسنناً....تشبه اإلهتزازت!,وكؤنك بالفعل تهتز فً مكا

ٌكون مادٌاً بل عقلٌاً ألنه حتى فً المختبرات التً صممت لدراسة ظواهر الخروج من الجسد خاصة فً الوالٌات المتحدة 

لم تكشؾ أي إهتزاز فعلً أو تحرك من المكان بل رصدت نشاط  فً المناطق المسإولة عن الحركة فً الدماغ,اي أن 

ؾ وكؤن الجسم ٌتحرك من مكانه دون أن ٌتحرك فعلٌاً وهذا ما سؤتحدث عنه تفصٌلٌاً فً التجارب الدماغ ٌبدأ فً التصر

القادمة فً مرحلة اإلهتزازات العنٌفة,ظاهرة آخرى تثبت أن الصفٌر فً المرحلة اإلنتقالٌة لٌس مادي هو ظهور ما ٌسمى 

فً أول إختبار حصل معً لتجربة الشلل "األصوات األثٌرٌة" وهً فً هذه التجربة لم تظهر بعد ولكن ظهرت 

اللٌلً,حٌث تبدأ فً سماع أصوات ؼٌر موجودة فعلٌاً وتتحدث بلؽة ؼٌر معروفة,هذه األصوات مصدرها الفضاء األثٌري 

ً النظر  نفسه أي أنه ال ٌمكن أن تسمعها باألذن المادٌة بل عند فتح الحواس األثٌرٌة المقابلة للحواس المادٌة,ومنها أٌضا

ثٌري الذي سبب لً الرإٌة من خلؾ الجفون المؽلقة وهً ظاهرة شائعة جداً والناس عندها ٌعتقدون بؤن الجفون األ

الحقٌقٌة تفتح الإرادٌاً وهذا خطؤ وٌمكنك التؤكد بوضع مانع أو ربط  قطعة قماش حول الرأس بحٌث تمنع الرإٌة وسترى 

رإٌة كما لو أن المانع ؼٌر موجود أصبلً. فً القسم الثانً من هذه بؤنك عند الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة تستطٌع ال

المذكرات عندما أبدأ فً شرح نظام "الدرب األزرق" سؤعلمك كٌؾ ٌتم إنتاج هذا الصفٌر بدون الحاجة للتركٌز على هدؾ 

الؽرب أول مرة خارجً كما فً طرٌقة المنترا وهً أٌضاً مستخدمة فً ما ٌسمى التؤمل التجاوزي والذي عرضه على 

السٌد "مهاراتشً ٌوؼً" والذي كما سؤوضح الحقاُ هو تؤمل مزٌؾ وٌستؽل جهل الناس وؼبائهم لجعلهم ٌدفعون الكثٌر 

من المال مقابل منترات معٌنة تدعً بؤنها تسبب زٌادة الذكاء أو الصحة أو القوة الجسدٌة وظهور قدرات فوق 

ً أوشو فً الكثٌر من أحادٌث " ال ٌحتاج إلى Transcendental Meditationة قال بؤن التؤمل التجاوزي"فٌزٌائٌة,أٌضا

منترات معٌنة بل ترٌد أي كلمة حتى "كوكاكوال" لفترة طوٌلة ٌعطً نفس التؤثٌر لتردٌد منترا "أوم" أو أي منترا فً 

 الوجود,مع أننا فً هذه الحالة لن نستخدم سوى منترات محددة وجدت بانها فعالة جداً.

 مرحلة اإلنتقالٌة تسبب زٌادة الطاقة.ال-ٖ

ً لٌست كهرباء ال حٌوٌة وال فٌزٌائٌة,هً طاقة التشً أو تشاكرا أو الطاقة  هذا هو سبب الشعور "بالكهرباء",وهً فعلٌا

الكونٌة والتً تشعر بها بوضوح كما سترى فً التجارب القادمة وسنستخدمها كثٌراً وكما أن البعض ٌستخدمها فً العبلج 

رٌك األشٌاء وحتى حرقها,هذه الطاقة تبدأ فً التدفق بشكل أكبر أثناء النوم وبشكل كبٌر جداً عند التؤمل وخاصة وتح

التؤمل الممزوج بالوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة وهذا ما طّورته إلى نوع من التؤمل أسمٌته "التؤمل السماوي" وهو 

مٌق مع محاولة البقاء واعٌاً عن طرٌق التركٌز الشدٌد على هدؾ داخلً ٌستخدم للدخول إلى مرحلة الترانس الكلٌة أو الع

" والتً أعتبرها مهمة  trance meditations كالعٌن الثالثة,هذا النوع من التؤمل ٌدخل ضمن تؤمبلت الترانس "

ً بؤنها تمثل تجربة أعمق من اإلسقاط النجمً نحو  للؽاٌة,خاصة فً مجال األحبلم الواضحة والذي إتضح لً الحقا

 البلوعً وسنتحدث عن كٌفٌة إنتاج األحبلم الواضحة والتبلعب بخط الواقعٌة أٌضاً خبلل التجارب القادمة. 

بة أو الشرح وأحب إضافتها بإختصار,وهً عنصر اإلسترخاء الجسدي,فإذا كنت نقطة أخٌرة لم أعطٌها حقها فً التجر-ٗ

تفعل كل ما ذكرت من تجارب هنا ولم تحصل على صوت للصفٌر أو كان خافت بشكل كبٌر فهذا ٌعنً بؤن عقلك ال ٌركز 

ٌقً سؤتحدث عنه بشكل كافً أي أنه ملًء باألفكار السطحٌة أو أن جسدك ؼٌر مسترخً تماماً,اإلسترخاء هو فن حق

بالتفصٌل فً القسم الثانً من هذا العمل,لكن أحب أن أبٌن بؤننً كنت أقضً الوقت"إلى أن ٌنام أخً" فً عملٌة إسترخاء 

عمٌقة,حٌث التقلب على السرٌر مرات عدٌدة,وإحاطة نفسً ببطانٌة سمٌكة بشكل جٌد ألننا كنا نشؽل المكٌؾ على درجة 
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ول ذراعً بحٌث ال تتحرك أبداً وتبقى مسترخٌة كما كل الجسد,وكنت أنام عى حرارة منخفضة,وجمع الوسائد ح

ظهري,والسرٌر كان من نوعٌة جٌدة ومرٌحة,كما أننً كنت قبل النوم أمارس بعض التمارٌن الرٌاضٌة البسٌطة ألننً 

 كنت ال أجد الوقت المناسب لذلك سوى عند النوم واإلنتهاء من الدراسة.

 ىحرؤَح اىها 2اىرجرتح

أحاول قدر اإلمكان شرح التجارب األولى بشكل تفصٌلً ومبسط,ألنه ٌمكن تطبٌقها من قبل أي شخص, كما أنها تبقى 

 ضمن الحد المقبول لما ٌطلق علٌه الكثٌر من األفراد "الواقعٌة".

عصبً بطرٌقة معٌنة وحتى أنا إعتقدت بؤن ما وصلت له فً التجربة السابقة هً نهاٌة الطرٌق,بؤننً فقط أعبث بجهازي ال

عن طرٌق الضؽط علٌه بالتركٌز الشدٌد لفترة طوٌلة فً نقطه واحدة تدفعه فً أفضل األحوال إلى إنتاج هلوسات و 

أحاسٌس وهمٌة مشابه لما ٌحصل علٌه هإالء الذٌن ٌتعاطون مخدر معٌن أو ٌمارسون التؤمل لفترات طوٌلة أو مماثل لما 

 وعقلً كامل. قد تحصل علٌه نتٌجة إرهاق جسدي

ال أستطٌع حتى اآلن الفهم لماذا إستمررت بممارسات اإلسترخاء والتؤمل والتركٌز قبل النوم,ربما بسبب حرصً السابق 

ً بشكل عقلً,مع  ً على البقاء مستٌقظا ً فؤصبحت عادة وبرمجة عقلٌة,كنت أستلقً على الفراش حرٌصا على تنفٌذها ٌومٌا

سطحٌة وإسترخاء الجسد بشكل كبٌر,ومنتظراً قدوم صوت الصفٌر والشعور بخفة الجسد إبقاء عقلً فارؼاً من أي أفكار 

والكهرباء الخفٌفة ألبقى فً تلك المرحلة قلٌبلً ثم أنام,وال ٌمكننً أن أحدد الفترة الزمنٌة التً قضٌتها فً هذه الممارسة 

ٌجعل النوم هادىء أكثر ومرٌح باإلضافة إلى الٌومٌة ولكننً ال أعتقد أنها تجاوزت الشهر,كنت أقوم بهذا فقط ألنه 

الحصول على الكثٌر من األحبلم كما سٌتبٌن من خبلل التجارب القادمة,باإلضافة إلى أن هذه الممارسات كانت تشعرنً 

بؤننً أنام لفترة أطول,بدالً من إؼماض عٌنً ثم فتحها ألجد بؤن الصباح قد أتى,فقد كان لدي هذا الشعور بتمدد الزمن 

عندما ٌزٌد التركٌز وهذا ما الحظته فعبلً عندما قضٌت مدة طوٌلة فً التركٌز وكؤن الزمن ٌتسارع فً العقل فٌتباطىء 

الزمن الخارجً أو اإلحساس به على األقل وربما هذا ما ٌجعل التؤمل ٌبدو عملٌة طوٌلة ومملة أحٌانناً,ببساطة أصبحت 

لنسبة لً قبل النوم ال أفعلها سوى ألننً أشعر برؼبة ملحة فً ذلك,فً هذه ممارسات اإلسترخاء والتؤمل طبٌعة ثانٌة با

المرحلة الزلت أعتمد على بقعة على السقؾ فً التركٌز,البقعة كانت داكنة نوعاً ما,والؽرفة لم تكن مظلمة كثٌراً,فقد كانت 

ؽرفة إضاءة مرٌحة وخفٌفة,فً احدى النوافذ تطل على الشارع العام والذي كانت إضاءاته تتسلل من الستائر لتكسب ال

اللٌالً لم أكمل التركٌز على بقعة السقؾ ألنه كان لدي إمتحان فً الصباح التالً ولم ٌبقى لً الكثٌر من الوقت للنوم,لذا 

قررت التوقؾ عن التحدٌق والتركٌز ,والنوم ببساطة,حركت عٌنً بعٌداً عن السقؾ إلى األمام,وإنتظرت النوم,بدأت 

نً تدرٌجٌاً,وكؤنها نصؾ مفتوحة وأتؤمل الستائر المضٌئة من أمامً,وعندها لمحت شًء حول ٌدي والتً أؼمض عٌ

كانت تستند فوق الؽطاء على صدري,كان حولها ضٌاء خفٌؾ جداً,كان أزرق للؽاٌة و ٌظهر وٌختفً بسرعة,كان أشبه 

ؾ من إضاءته,كنت أعرؾ ما تعنٌه بإطار مضًء خفٌؾ مبلصق للجلد,رفعت ٌدي ثم حدقت بها,فزاد هذا الؽبل

الهلوسة,فقد كنت أحدق إلى البقعة على السقؾ فتظهر حولها هالة شفافة إعتقدت أن سببها الهلوسة,ولكن هذه الهالة على 

ٌدي كانت مختلفة,فهً مضٌئة بشكل ال ٌمكن أن تخطئه العٌن وبلون محدد,أثار األمر فضولً,فإستمررت بالتحدٌق إلى 

ٌدي وبدأت الهالة تظهر قلٌبلً ثم تختفً بسرعة فور إؼبلق عٌنً أو حسب درجة تركٌزي,أذكر أنها كانت  نفس البقعة فً

تجربة مثٌرة لئلهتمام حقاً,وبدالً من النوم قضٌت اللٌلة فً التركٌز على ٌدي أكثر وأكثر لزٌادة إضاءة الهالة حولها والتً 

,فً الٌوم التالً كررت التجربة,وبدالً من التركٌز على بقعة خارجٌة ترافقت مع ظهور الصفٌر فً األذن وتفاعبلت للطاقة

نقلت التركٌز إلى ٌدي وإنتظار ظهور الهالة الزرقاء حولها,هذه المرة قررت تصوٌر الضوء,فقمت بتشؽٌل كامٌرا هاتفً 

م شاهدت التسجٌل فلم أرى المحمول على الطاولة التً خلفً وقمت بالتركٌز على ٌدي إلنتاج الضوء لخمس دقائق تقرٌباً,ث

أي شًء,فظننت أن السبب هو مستوى اإلضاءة فحاولت فتح الستائر قلٌبلً لتظهر ٌدي فً التصوٌر بشكل أكبر,ولكن أٌضاً 

لم أحصل على أي نتٌجة,عندها لم أستطع الفهم,فالضوء كان واضحاً وساطعاً بالنسبة لً ولكنه كان ٌختفً بسرعة,فقلت 

ألزرق حول ٌدي ساطعاً بما ٌكفً لتراه الكامٌرا,وبدأت فً تجربة وضع ٌدٌن معاً,هذه من الخطوات ربما لم ٌكن الضوء ا

البسٌطة التً ؼٌرت كل شًء,فقد الحظت ألول مرة أننً عندما أقرب الٌدٌن من بعضهما أشعر بما ٌشبه القوة 

ٌمكننً زٌادته بالتركٌز,وهذا ٌطلق علٌه فً  المؽناطٌسٌة الخفٌة تنبعث منهما وتعمل على تنافر كفً الٌد بشكل خفٌؾ جداً 

علوم الطاقة "زٌادة حساسٌة الٌدٌن",وكما عرفت بعد عدة سنوات أن باطن الٌد والقدمٌن هً من أكثر مراكز تبادل الطاقة 

ورها,كنت نشاطاً فً الجسد,ولكن المؽناطٌسٌة التً كانت بٌن ٌدي لم تكن مهمة كثٌراً بقدر أهمٌة الهالة الزرقاء وزٌادة ن

ً بما ٌكفً لرصده بكامٌرا عادٌة,وعندها قد أملك اإلثبات  ً للؽاٌة على جعل النور الذي ٌنبعث من الٌدٌن ساطعا مصمما

ً بعد أن تعبت من ترك مسافة بٌنهما و التحدٌق الشدٌد إلٌهما لزٌادة  الوحٌد عن وجود هذا الضوء,قمت بشبك الٌدٌن معا

ضاءت أكثر! وبمجهود أقل للؽاٌة,والحظت أنه إذا قمت بتشكٌل األصابع بحٌث أترك الهالة,وعندها لمحت أن الهالة أ

فراغ معٌن بٌن الٌدٌن وأركز علٌه فإن الهالة تظهر بشكل أكبر وأكبر,قمت بتجربة العدٌد والعدٌد من تشكٌبلت األصابع 



ٔٗ 
 

م النور",وهً عبارة عن تشكٌل ووضعٌات الٌدٌن لبضعة أٌام إلى أن وجدت أنسب تلك الوضعٌات والتً أسمٌتها "هر

 الٌدٌن بحٌث ٌظهر شكل مثلث بٌنهما,

وهنا مبلحظات شدٌدة األهمٌة حول هذه التقنٌة إستنتجتها من كثرة 

  المحاوالت والتطبٌق المباشر:

إن وضعٌة الجسد ذات أهمٌة بالؽة جداً لنجاح التقنٌة,فتشبٌك -ٔ

هالة لن تكون الٌدٌن كما فً الصورة والجلوس ومحاولة رإٌة ال

مجدٌة ألنها تتضمن رفع الٌدٌن إلى مستوى الرأس والتركٌز 

بالعٌنٌن على المثلث الصؽٌر الذي ٌقع رأسه عند إلتقاء 

السبابتٌن,بمعنى أن أي شد عضلً أو إرهاق جسدي ناتج عن قبض 

يجب أن يكون للعضبلت وبذل مجهود فً ذلك ٌمنع ظهور أي هالة,

هي ٌتطلب أن تكون وضعٌة النوم وذلك  الجسد مسترخي تماما  

بحٌث وضع اليدين على الصدر أو البطن مع  اإلستلقاء على الظهر

تكون فً مجال الرإٌة أو على األقل المثلث الصؽٌر فً األعلى ٌكون مرئً ومواجه للرأس,وضع وسائد لرفع مستوى 

تشنج وإرهاق الرقبة مما قد ٌمنع الجسد من الرأس بحٌث ٌجعل الرإٌة أوضح ال أنصح به ألن كثرة الوسائد قد تعمل على 

اإلسترخاء,إذا كان ٌجب وضع وسائد تؤكد بؤنها لٌست صلبة وقاسٌة وأن وضعٌة الرقبة والرأس مرٌحة جداً,الذراعٌن 

ً وثقل الٌد والذراعٌن موزع على المنطقة الوسطى فً الجسد بطرٌقة جٌدة بحٌث ال ٌحصل أي إنقباض  مرتاحتٌن تماما

 فً الذراع وهً مستندة تماماً بكل وزنها على البطن أو الصدر وال ٌتم رفعها عن الجسد ولو بمقدار بسٌط. ألي عضلة

 

إن التركٌز بالنظر ٌكون على الفراغ المحصور بٌن األصابع فً المثلث الصؽٌر ككل,ولٌس على نقطة معٌنة أو على -ٕ

ٌس بشكل كامل ومشدود ولكن ٌجب أن ال ترمش,أو ترمش طرؾ األصابع أو أي موقع آخر,وٌجب إبقاء العٌن مفتوحة ل

قلٌبلً جداً,كل رمشة تضعؾ الهالة أو تخفٌها,مع الوقت ٌتمكن الناس من إبقاء العٌن مفتوحة بدون رمش لمدة كبٌرة,كما 

 ٌمتلكون القدرة على فهم درجة التحدٌق والفتح المطلوبة لرإٌة الهالة بالممارسة.

ً بل هناك نور خفٌؾ فً الؽرفة من األفضل أن ٌكون من خلفك,أو تكون هناك  ٌجب أن ال ٌكون المكان-ٖ مظلم تماما

 إضاءة تتسلل من الستائر المؽلقة وما شابه .

ما ٌحدث بالضبط هو نوع من تؽٌر الرإٌة,فتصبح أكثر دكانة وظلمة,كما ان األمر قد ٌسبب حرقة للعٌن فً التجارب -ٗ

ٌه بإؼماض العٌن لفترة واإلسترخاء,أو تقلٌل وقت التدرٌب فً المحاوالت األولى,هناك األولى أو إرهاق ٌمكن التؽلب عل

ما ٌشبه الؽشاوة تظهر على أطراؾ البصر,ومع تركٌز الرإٌة إلى فراغ المثلث فإنه ٌبدو وكؤنه ٌمتلىء بمادة مظلمة 

قد ٌحصل عمى مإقت تماماً بعدم القدرة  تستمر باإلنتشار إلى أن ٌصبح فراغ المثلث ؼٌر مرئً,ٌمتد األمر إلى الٌدٌن و

على رإٌة أي شًء سوى الظلمة,عند ذلك الحد تظهر الهالة فجؤة ومضٌئة لجمٌع المناطق المبلصقة للٌدٌن واألصابع وأي 

ً أزرق اللون,ولم ٌسبق أن رأٌت لون آخر له سوى  جزء من الجسد ٌكون مكشوفاً,الضوء الذي كان ٌظهر لً هو دائما

فسجً الذي كان ٌظهر فً بعض التجارب العمٌقة وٌستمر لعدة أٌام لٌعود اللون األزرق مجدداً,هذا أعطانً اللون البن

ً فؤلوان الهالة عدٌدة ولكل لون  إنطباع بؤن اللون البنفسجً للهالة ٌعد أقوى من اللون األزرق,وكما فهمت الحقا

شاهد هالة خضراء بدالً من الزرقاء,مما أعطانً إنطباع معنى,أخبرنً صدٌق جّرب نفس التقنٌة الخاصة بهرم النور أنه 

بؤن لكل شخص درجة لون قد تختلؾ أو قد تتشابه مع شخص آخر تبعاً لمواصفات نفسٌة أو جسدٌة أو روحٌة أو جمٌعهم 

 معاً.

طرٌقة الجمٌلة هذه المرحلة كانت مهمة جداً بالنسبة لً,فلم ٌعد التؤمل شًء ممل,بل مجرد رإٌة الهالة وهً تشع بهذه ال

ً لتدرٌب رإٌة  ٌساعد على البقاء والتركٌز فً التؤمل لوقت طوٌل,وبذلك ؼٌرت ممارساتً الٌومٌة وكرستها تماما

الهاالت,ما لفت نظري هو رإٌة هاالت أٌضاً حول األثاث فً الؽرفة عند التحدٌق لها بنفس الطرٌقة التً أحدق بها إلى 

به إلى حد كبٌر ما ٌحصل لبإرة الكمرا عند تضٌقها قلٌبلً,ألبسط المسؤلة تخٌل بؤنك الهالة,"الطرٌقة التً أحدق بها" تش
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تشعر بنعاس شدٌد ومرهق للؽاٌة وتكافح إلبقاء العٌنٌن مفتوحتٌن وفً نفس الوقت فإنك تنقل تركٌزك إلى المنطقة 

مً وبهذا وجدت بؤنها تنتج رإٌة المحصورة بٌن عٌنٌك,هذه الوضعٌة فً التحدٌق تعلمتها من تمرٌن رإٌة الهالة الٌو

الهالة دون التحدٌق الشدٌد على فراغ المثلث الصؽٌر فً تشبٌك الٌدٌن وهذه مرحلة إكتشفتها متؤخراً عند رإٌة هاالت 

األثاث وهالة أخً النائم على السرٌر,ففً كلتا الحالتٌن لٌس هناك فراغ أحدق له بشدة ألرى الهالة ولكن بضبط عضبلت 

قة معٌنة ونقل التركٌز على النقطة بٌنهما إستطعت معرفة كٌؾ ٌمكن رإٌة الهالة فوراً,وبذلك طبقت الطرٌقة العٌن بطرٌ

الجدٌدة فً رإٌة الهالة فً العدٌد من التجارب البلحقة,ما ٌمنحه حقاً تمرٌن هرم النوم هو مساعدتك فً فهم هذه الطرٌقة 

دون رمش العٌن لفترة طوٌلة جداً ألن ذلك ٌسبب إرهاق للعٌنٌن,هرم  فً الرإٌة,ال ٌمكنك مواصلة التحدٌق إلى األشٌاء

النور لٌس طرٌقة لرإٌة الهالة بل طرٌقة إلرشادك إلى وضعٌة العٌن المناسب لرإٌة الهالة,وعندها فإن تقلٌد هذه الوضعٌة 

ً دون أي إنهاك للعٌن وبقدر قلٌل جداً من التركٌز,أ نا أفضل هذا,أن ترى بنفسك هو ما سٌسبب لك رإٌة الهالة فورٌا

وتكتشؾ األمر,بدل ان أحاول أنا شرحه المتكرر بالكلمات,إستؽرقنً إكتشاؾ هذا فترة طوٌلة,وعندها إتضح لً أن رإٌة 

الهاالت هو شًء بسٌط للؽاٌة,وإن ما ٌجعل معظم الناس ؼٌر قادرٌن على رإٌتها هً الطرٌقة التً ٌحاولون بها ذلك,فهم 

الوقوؾ امام جدار أبٌض وٌبدإون فً التحدٌق إلٌه فً محاولة لرإٌة هالته,ثم إذا لم ٌظهر لهم  ٌطلبون إلى شخص ما

شًء فً اللحظات األولى ٌبدإون فً التفكٌر والقلق والشك فٌما إذا كان الشخص امامهم ٌعتقد بؤنهم مؽفلون أو حمقى أو 

الهالة,كما أنه من الصعب إٌجاد وضعٌة العٌن وتركٌز  اإلثنٌن معاً,هذا الضؽط الداخلً ٌمنع اإلسترخاء الضروري لرإٌة

 بإرتها المناسب لرإٌة الهالة عن طرٌق المحاولة مع شخص وطلب نتائج سرٌعة فً مرة أو مرتٌن.

 ذذيُو اىرجرتح

 رإٌة الهالة-ٔ

ً مراكز الطاقة الثانوٌة ومسارات الطاقة  رإٌة الهاالت و ؼٌرها من مجاالت الطاقة الحٌوٌة,هذا ٌشمل الشاكرات وأٌضا

وحتى بعض الكٌانات الطاقٌة كاألرواح وؼٌرها إذا ما صادؾ مرورها ممكن جداً ,فعلى عكس ما ٌعتقد معظم الناس فإن 

إمتبلك القدرة على رإٌة الهاالت لٌست موهبة خارقة أو فوق طبٌعٌة ولٌست شًء ٌملكه البعض بالحظ أو الوراثة,بل هً 

نمتلكه كبشر ولكن مع الوقت نبدأ فً فقدانه ربما فً سن الثالثة أو الرابعة,المسؤلة ال  شًء طبٌعً تماماً,هً شًء أصٌل

تتعلق بفقد درجة من الروحانٌة بقدر ما تتعلق بشًء ما داخل الدماغ,رإٌة الهاالت لٌست شٌئاً إمتلكته طبٌعٌاً بل إكتسبته 

بللها إعادة محاكاتها الوصول إلى نفس المستوى فً خبلل فترة طوٌلة من إستخدام ممارسات معٌنة والتً ٌمكن لك من خ

رإٌة الهاالت أو تجاوزه,األمر برمته ٌعتمد على الممارسة,وأنا متؤكد أن من بٌن جٌل المراهقٌن هذا من هو أكثر حماساً 

ربة من خبلل ورؼبة منً فً إمتبلك هكذا بصٌرة نحو عالم أكثر إشراقاً وألوانناً,كانت رإٌتً للهاالت كما ذكرت فً التج

أثاث( خبلل الظلمة وهذا ما أسمٌته الحقاً "النظام البصري" والذي عند البحث  -تحدٌقً إلى أشٌاء معٌنة)أجزاء من الجسد

فً مرحلة متقدمة وجدت أنه إعادة للتجارب التً قام بها الدكتور اإلنجلٌزي ولتر .ج.كٌلنر قبل مئة عام,حٌن إكتشؾ أن 

ء بطرٌقة معٌنة تكسبها هاالت بعد فترة والتً سرعان ما تختفً عند إؼماق العٌنٌن,هذا النوع من إطالة التحدٌق إلى األشٌا

التحدٌق لدٌه القدرة على كشؾ كل أنواع الهاالت تقرٌباً مع مبلحظة أضراره العدٌدة على العٌنٌن مما جعلنً أتوقؾ عن 

معٌنة,ففً لحظة الخروج من الجسد أو العودة إلٌه هناك  إستخدامه,أعتبر هذه التجربة مرتبطة باإلسقاط النجمً من ناحٌة

لحظات ٌحصل فٌها تفعٌل ضخم جداً لجسم الطاقة و دوران سرٌع لجمٌع الشاكرات بطرٌقة تسبب ظهور حاالت متطرفة 

لمباشرة من جمٌع القدرات الطاقٌة ومنها رإٌة الهاالت,حاولت إستؽبلل هذه الفرصة النادرة قدر اإلمكان ألرى بالتجربة ا

إلى أي مدى ٌمكن أن تصل القدرة الخاصة بالرإٌة األثٌرٌة,وكانت دهشتً كبٌرة فلمدة أربعة أو خمسة ثوانً خبلل 

العودة إلى الجسد واإلنصار الذي ٌحصل فً نسخة الوعً إلى الجسد األثٌري ٌمكن فتح العٌنٌن الحقٌقٌتٌن ورإٌة لٌس 

حتى النظر خبلل األشٌاء العظام تحت اللحم,األشٌاء خبلل الحوائط,وحتى فقط الهاالت,بل مسارات الطاقة فً الجسد,و

النظر إلى أماكن بعٌدة جداً كنوع من الجبلء البصري الخارق,بالرؼم من أن هذا الٌدوم سوى للحظات,إال أنه ٌعطً فكرة 

جداً وبدرجة أعلى من أي معدل  عن المدى الذي قد تصل له الرإٌة األثٌرٌة,خبلل اإلسقاط النجمً فالشاكرات تكون مفعّلة

طبٌعً ٌمكن لخبٌر طاقة إنتاجه فً الحالة العادٌة وخاصة فً لحظة العودة إلى الجسد وقبل الخروج,خبلل اإلسقاط 

النجمً هناك بصر أثٌري بالطبع ورإٌة للهاالت والكٌانات األثٌرٌة وحتى القدرة على التفاعل معها ولكن المشكلة فً 

لجسد هً صعوبة تحقٌقها لمعظم الناس,فهم بشكل عام ٌمتلكون شعور سلبً بؤنها مهارة ذات تجارب الخروج من ا

مستوى عالً ال ٌمكن إتقانها بسهولة,إن الرإٌة فً لحظات العودة إلى الجسد أفضل من حٌث أن العقل الفٌزٌائً مستٌقظ 

ً ومستعد لتسجٌل الذكرٌات بشكل كامل,فً تجاربً العدٌدة فً هذا ال مجال لم أنسى أي مشاهد رأٌتها خبلل العودة تماما

ً ما لم ٌعد  ورؼم الشعور بالشلل الجسدي الكامل وتفاعبلت الطاقة العالٌة جداً إال أن الذاكرة تظل سٌلمة وواضحة تماما

الشخص إلى النوم مجدداً,ولكن شرح الرإٌة األثٌرٌة أي رإٌة الهاالت خبلل تجارب الخروج من الجسد لٌست عملٌة 

فهومة للناس العادٌٌن,لذا فؤفضل طرٌقة لرإٌة الهاالت هً فً الحالة العادٌة أو حٌث الوعً بالجسد كامل وفً ٌقظة وم

كما فً تمرٌن هرم النور,هذه التقنٌات والشرح والكلمات هً ناتجة من التجربة المباشرة والعملٌة التً إستخدمتها 
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رق آخرى تدعً القدرة على منح رإٌة الهاالت أو أشكال الطاقة بنفسً,وفً نفس الوقت ال أقدم أي تعلٌق على أي ط

 اآلخرى المقدمة فً الكتب أو المتوفرة فً اإلنترنت.

 تفسٌر رإٌة هاالت للجمادات. -ٕ

قرأت فً إحدى المرات تجربة ألحد الطبلب والذي كان فً محاضرة جامعٌة وٌشعر بملل شدٌد وٌنظر بصعوبة إلى 

ة وبعد فترة لمح ضوء ٌحٌط بهذا المحاضر وبالطبلب حوله وبؤلوان مختلفة,ثم نظر إلى المحاضر بعٌن نصؾ مفتوح

شاشات الحاسوب القرٌبة منهم لٌجد أنها أٌضاً إمتلكت هاالت ,عندها إعتقد بؤن رإٌة الهاالت هً هلوسة أو ؼشاوة للعٌن 

النص أو نص آخر عن رإٌة الهاالت قد  وتوقؾ عن التحدٌق,وأنا واثق بؤن العدٌد من الناس سواء الذٌن ٌقرإون هذا

ٌتبادر فً ذهنهم هذا السإال,إذا كانت حتى الجمادات تمتلك هاالت فكٌؾ نعلم بؤن رإٌة الهاالت لٌست هلوسة؟أنا نفسً 

عندما رأٌت بشكل متكرر هاالت األثاث إعتقد اخٌراً بؤن فً األمر هلوسة,ولكن لم أكن أفهم لما الهلوسة زرقاء حول ٌدي 

ونة باألصفر حول أخً الصؽٌر ثم شفافة مع بٌاض خفٌؾ حول األثاث؟,فً مرحلة الحقة فً تجارب اإلسقاط النجمً ومل

كنت أرى الهاالت أٌضاً حول األثاث ولكن بوضوح أكبر وعندها فهمت أنه ال ٌمكن أن تكون هناك هلوسة أثٌرٌة فً نفس 

نا للجمادات بؤنها أشٌاء مٌتة تماماً خاطىء حسب رأي وحسب ما الوقت,بالفعل لؤلثاث و جمٌع الجمادات هاالت,إن تصنٌف

ستراه خبلل تجارب اإلسقاط النجمً,وحتى أسبلك الهاتؾ والحجارة والمٌاه والهواء لها روح وإن كانت بكمٌة صؽٌرة 

ا جمادات جداً مقارنة بؤرواح الكائنات الحٌة,أصبح األمر مإكداً لً عندما قرأت عن تجارب مسقطٌن نجمٌٌن شاهدو

تتحدث أو تضًء بطرٌقة معٌنة لترشدهم,هذا ما جعلنً أعتقد بؤن للجمادات أرواح,ومع أن الفكرة تبدو جنونٌة للعدٌد من 

الناس ولكنها ملموسة فً حٌاتنا الٌومٌة,فؤنت تبلحظ مثبلُ انك بعد إستخدام أدوات معٌنة تصبح ماهر فً إستخدامها وحتى 

آخر,جّرب إحضار شًء من مقتنٌات أحد أشقائق التً ٌحبها وقم بتحطٌمها أمامه وستبلحظ متعلقاً بها أكثر من أي شخص 

كم ٌترك ذلك فً نفسه أذى وكؤنه هو الذي ٌُحطم ولٌس "الجماد"...هذا ٌعنً نوع من الترابط بٌن روح األداة وروح 

من بٌن العدٌد من الصدفات فقط ألنه  اإلنسان بطرٌقة معٌنة,تجعله مثبلُ ٌنتقً صدفة وٌعتز بها وحتى ٌستطٌع تفرٌقها

إحتفظ بها لفترة طوٌلة وطور مشاعر نحوها,كما أن هذا الترابط ٌجعل اإلنسان بارع فً إستخدام األدوات حتى ولو كانت 

قدٌمة,كما ٌرفض إستبدالها بإخرى جدٌدة,وكلنا نشعر بالحنٌن إلى األرض التً ولدنا فٌها وهكذا ,إن األدٌان السماوٌة 

عام زاخرة بقصص عن تحدث بعض الجمادات ونطقها أحٌاننا حتى بكبلم مفهوم بشرٌاً,او تتضمن فكرة أن  بشكل

للجمادات وعً معٌن ٌسمح لها بعبادة هللا بطرٌقتها الخاصة,ولكن أنا أفضل أن ٌختبر األفراد األمر بؤنفسهم خبلل تجارب 

 اإلسقاط النجمً القادمة.

ً فً الجزء الثانً من هذا العمل,حٌث سننقل مبدأ "لكل شًء روح" إلى  هذا أحد المبادىء التً سؤتحدث عنها تفصٌلٌا

نطاق عملً أكثر عمقاً بحٌث ٌمكن إستخدام وإستؽبلل أرواح األشٌاء حولك لمساعدتك فً الخروج من الجسد,الحظ أننً 

الطاقة,ألننً ال أتفق معهم فً هذا,وال اعتقد بؤن العبث وسحب الطاقة ال أستخدم كلمة طاقة األشٌاء كما تستخدمها علوم 

من األشٌاء حولنا لمصلحتنا الخاصة هو شًء جٌد,بدالَ من ذلك أعتقد أنه ٌجب أن تقوم بعمل" تزامن" بٌن روحك وروح 

ٌن جسدك األثٌري األشٌاء حولك وأن تعً بؤن لها نوع من اإلدراك مثلك تماماً,وقبل ذلك علٌك القٌام بتزامن ب

والفٌزٌائً,إن هذا التزامن هو ما ٌسمح لنا بالولوج إلى طاقات معٌنة وإستخدامها كما تؽٌر موجات الرادٌو لتحصل على 

ً بؤن بعض ما كنت أقوم به كان نوع من التزامن الطاقً مع األشٌاء الجامدة حولً,ادركت  إذاعات معٌنة,ووجدت عملٌا

من المنزل ألول مرة,وتؽٌر السرٌر الذي أنام علٌه,عندها فقدت القدرة على اإلسقاط النجمً أهمٌة األمر عندما إنتقلنا 

وبشكل ؼرٌب,فقبل الخروج بلحظات تختفً كل تفاعبلت الطاقة واإلهتزازات وكؤن شًء ما ٌسحب جمٌع الطاقة منً 

الطاقة والتؤمل ولكن ببساطة لم ٌحدث دفعة واحدة,تكرر األمر ألسابٌع عدٌدة رؼم أننً أقضً الكثٌر من الوقت فً رفع 

شًء,كما أن التؤمل كان صعباً وكنت ال أشعر بالراحة على السرٌر الجدٌد رؼم أن نوعٌته جٌدة,قمت عندها بمحاولة فهم 

المسؤلة أكثر وتذكرت أننً كنت أجلس على سرٌري السابق بشعور ؼامر من األمان والراحة وأننً أقضً بذلك بعض 

ً كنت أتخٌل بؤننً ال أجلس على سرٌر بل على سطح بحر تتحرك أمواجه ببطىء شدٌد وأنظر إلى سماء الوقت,كما أنن

ملٌئة جداً بالنجوم المضٌئة والمجرات وال شًء ٌظهر فً األفق سوى المٌاه وخبلل هذه الفترة كنت أطبق ما أسمٌته 

قة كؤمواج خبلل الجسد,وأٌضاً كنت أتخٌل الكثٌر التؤمل السماوي وهو ٌعتمد على عناصر التؤمل العادي مع تحرٌك الطا

من األحبلم على السرٌر وكانه لٌس سرٌر,وكؤننً أنقل السرٌر معً إلى حلم ٌقظة وماشابه,لوال أننً مجرب لهذا إلعتقد 

بؤن المسؤلة بؤكملها سخافة,السرٌر الذي حصلت لً تجارب اإلسقاط النجمً األولى علٌه شاركنً بالفعل فً تلك 

جارب,هل تفاعبلت الطاقة التً كانت تحدث لً خبلل تجارب الخروج من الجسد كانت تتسلل قلٌبلً إلى السرٌر وربما الت

تتزامن معه؟ مما ٌسمح لً باإلسقاط النجمً بسهولة فً نفس المكان؟,كثٌراً ما كنت أشعر بؤن اإلسقاط النجمً على 

م الواضحة,فؤحٌانناً تجد بؤن النوم فً مكان معٌن ٌسبب أحبلماً سرٌري أسهل من أي مكان آخر,واألمر ٌنطبق على األحبل

بٌنما ال ترى أي أحبلم فً أماكن آخرى,عندها قمت بمحاولة عمل رابط جدٌد بٌنً وبٌن السرٌر الذي أصبحت 

ة أستخدمه,وأتخٌل بؤن طاقة تنبعث منه ومن جمٌع المكان حولً وتساعدنً فً الخروج من الجسد بتعدٌل تردد الهال
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الخاصة بً بحٌث ٌمكن جعل تزامنها متوافق مع تزامن جمٌع األرواح والطاقات فً الؽرفة,وبذلك فلست وحٌداً من 

أحاول اإلسقاط النجمً,كل هذه األشٌاء حولً مشاركة فً هذه العملٌة وتسمح لً بعطؾ شدٌد بإستعارة طاقتها إلنجاز 

من االمان واإلمتنان الذي ساعدنً فً النهاٌة على تجاوز مشكلة الخروج النهائً وهذا ٌشعرنً بقوة وطاقة عالٌة وجو 

تؽٌر مكان السكن,سؤبذل جهدي فً شرح أوفى لمفهوم التزامن الطاقً والروحً مع المكان واألشٌاء حولك,لٌس ألن ذلك 

احة ٌمنحك طاقة زائدة تساعدك فً اإلسقاط النجمً فقط,بل ألنها تزٌل الخوؾ وتمنحك الشعور باألمان والر

واإلسترخاء,كم مرة حاول شخص اإلسقاط النجمً فً ؼرفة مظلمة وقبل الخروج شاهد الخزانة وقد ظهر منها شًء 

أسود ؼامض أخافه فمنع الخروج,كما مرة بدت الستائر المتحركة بالهواء مفزعة أو كانت مزهرٌة أو شًء صؽٌر على 

من الجسد تستٌقظ كل مخاوفنا البدائٌة التً رافقت أسبلفنا البشر  الطاولة ٌبدو مخٌفاً فً الظلمة,عند اإلقتراب من الخروج

القدماء والتً أورثتنا الخوؾ من الظلمة والمجهول,وهذا الخوؾ قادر على إفساد الكثٌر من تقدمنا خبلل الحٌاة والمعرفة 

ً بالبشر من الخوؾ,حتى الكثٌر من البشر ال ٌعبدون هللا  سوى للخوؾ,وهذا وحتى النضج,ولم أرى شًء أكثر تحكما

الخوؾ هو ما ٌجعلهم عاجزٌن عن حبه طوال حٌاتهم أو تؽذٌة إٌمانهم بشًء ؼٌر طاقة الخوؾ السلبٌة والتً تحول 

حٌاتهم إلى ما ٌشبه مسلسل طوٌل من المعاناة وتعذٌب الذات واآلخرٌن بدون أي سبب منطقً. الحدٌث فً هذا الجانب 

كان معروفاً من أقدم األزمان,فكثٌر ما نسمع بؤن سحر ما ٌصٌب شخص عن طرٌق  عمٌق للؽاٌة وقد وجدت بالدراسة أنه

إستخدام الساحر لجزء من شعر أو أظافر الضحٌة أو شًء ٌستخدمه بإستمرار,أو حتى الربط بٌن روح الضحٌة و روح 

وابط الروحٌة بٌن الجمادات لعبة قماشٌة وبوخز اللعبة ٌمكن أذٌة الشخص فً نفس المكان,هذه كلها أنواع من إستؽبلل الر

واإلنسان,كذلك فً مجاالت الباراسٌكولوجً ٌستطٌع مستبصر رإٌة شخص ما بإستخدام صورة له أو أداة ٌستخدمها 

بشكل متكرر,وؼٌر ذلك من التطبٌقات العدٌدة,هناك أٌضاً ما ٌشبه التزامن بٌن األرواح ذاتها أو بٌن التزامن روح وكٌان 

 اً التحدث بالتفصٌل الكافً فً هذا الموضوع عندما أجد بؤن فً ذلك ضرورة ملحة.نجمً....وسؤحاول الحق
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إن التؤمل ٌحمل معه زٌادة فً الطاقة,لم أفهم األمر هكذا بل فً التجربة,إن كثرة التؤمل مستخدماً التركٌز على هرم النور  

ً فً كان ٌعمل لٌس على رإٌة الهالة فقط بل على زٌا دة تدفق الطاقة إلى داخل الجسد,وحتى الهالة كانت أكثر إشعاعا

تمرٌن هرم النور أكثر من محاولة رإٌتها بالطرٌقة العادٌة,لٌس ألن الطرٌقة األولى أفضل بل ألنها تتضمن تركٌز مستمر 

د مما ٌجعل الهالة أكثر ٌعمل على إٌقاؾ األفكار السطحٌة وعدم حركة للجسد مما ٌإدي إلى بدء دخول الطاقة فً الجس

دقٌقة تقرٌباً أشعر بؤن هناك نوع من الؽبلؾ  ٕٓإضاءة وإشعاعاً,بدأت فً مبلحظة األمر بشكل التالً,بعد التمرٌن لمدة 

المشحون حول الجسد وداخله,عند إٌقاؾ التمرٌن وإؼماض العٌنٌن كنت قادر على الشعور بهذا الشًء)الطاقة الزائدة( 

وزن بارد ٌتحرك على الجسد بطرٌقة تستجٌب للفكر,فلو شعرت أنه اآلن فً منطقة البطن أستطٌع وكؤنه سائل عدٌم ال

دفعه أبعد إلى القدمٌن أو تقرٌبه إلى أن ٌصل إلى أعلى الرأس وهنا أسمع طنٌن فً الرأس وشعور بكهرباء ساكنة متفاعلة 

نه ٌحدث تفاعبلت للطاقة,هذا شؽل بالً لفترة,فكنت معه,لذا وصفته "بسائل مشحون",فً أي منطقة ٌمر بها هذا السائل فإ

أنتهً من رإٌة الهالة والتؤمل بهرم النور ثم أؼمض عٌنً و أبدأ فً الشعور بهذا السائل,كما كان األمر ٌتضمن ضعؾ 

ى بسٌط باإلحساس بالجسد الفٌزٌائً,فعندما أدفع السائل إلى  القدمٌن مثبلُ فؤشعر وكؤن جزء منً بالفعل ٌتحرك إل

ً بسرعة مناسبة ٌترك شعوراً كبٌراً من اإلسترخاء  ً وإٌابا هناك,كان لهذا السائل أثر إٌجابً,فعند تمرٌره إلى القدم ذهابا

هناك,كما أنه له نوع من القدرة العبلجٌة,فمرة كان لدي إلتواء فً القدم,كان ٌمنع قدرتً على اإلسترخاء و النوم,فقمت 

ً أحرك طرؾ من جسدي وحركته بعٌداً إلى القدم وركزته هناك ذلك جعل القدم تتخدر بجمع السائل بقوة اإلرادة وكؤنن

قلٌبلً فؤبقٌت التركٌز على السائل هناك إلى أن إستطعت النوم,وفً الصباح التالً وجدت بؤن القدم لم تعد ٌإلمنً 

رحلة إسترخاء شدٌد للجسد,فكنت مستلقٌاً إطبلقاً,عندها بدأت فً إستخدام هذا السائل بعد التؤمل بهرم النور كل ٌوم خبلل م

ً المجال الحٌوي وظننت أن الهالة هً الجزء  على ظهري وهً الوضعٌة األسهل فً تحرٌك السائل والذي أسمٌته الحقا

الخارجً منه فقط,وأن هذا السائل موجود طول الوقت فً الجسد ولكن التؤمل ٌعمل على شحنه,كنت فً ذلك الوقت مهتم 

%,وأن التؤثٌر العبلجً 1ٓظننت بؤن ما ٌحدث هو شحن حقٌقً للمٌاه داخل الجسد والتً تشكل معظمه حوالً بالفٌزٌاء و

هو ناتج عن هذا الماء المكهرب,فقد كانت والدتً تتعالج من آالم الظهر بجلسات كهربائٌة فً المستشفى حٌث ٌتم إستخدام 

تً تعانً من مشاكل فً المنطقة المستهدفة,هذا ما جعلنً أعتقد نبضات كهربائٌة خفٌفة جداً فً التؤثٌر على العضبلت ال

بؤن التؤثٌر العبلجً للكهرباء ممكن,كنت أعتقد بؤنها نوع من الكهرباء الساكنة مشابه لما تحصل علٌه عند دلك الزجاج 

اإلحتكاك بجسدك بقطعة من الكتان, أو ما تشعر به عند إرتداء كنزة صوفٌة لتسمع صوت طقات خفٌفة صادرة منها عند 

وهكذا,فإعتقدت فً ذلك الوقت بؤن التؤمل ٌعمل بشكل ما على جمع الطاقة الكهربائٌة الساكنة من الجو وأن هذه الطاقة 

تخزن فً الماء داخل الجسد وعندها أستطٌع تحرك هذه الشحنة فً مختلؾ أنحاء الجسد وهذا ما فعلته,مع األٌام واألسابٌع 

اقة هذا فً أي مكان فً جسدي,بل كنت فً الجلسة الواحدة ال أترك شبر من الجسد إال تعلمت كٌؾ أحرك سائل الط

أدخلت له هذا السائل,الحظت بؤن بعض المناطق تتضمن مقاومة لدخول هذا السائل وبعد عدة محاوالت تقل هذه المقاومة 

عد فترة لتشعر بتدفق الدم إلى المنطقة وٌدخل السائل إلٌها مع بعض األلم,مشابه لوضع ملقط ؼسٌل على الٌد ثم إزالته ب
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ً كان ذلك األلم شدٌداً إلى درجة أنه ٌسبب ردود أفعال الإرادٌة,فتتحرك القدم  ً أالًما,أحٌاننا ً عنها مسببا التً كان محبوسا

ة بسرعة وحدها أو تنقبض بعض العضبلت وخاصة عضلة الفخذ ألنها كانت تإلمنً كثٌراً وكنت أركز علٌها السائل لفتر

ً بذهنً لتقصٌر زمن العبلج وجعل السائل ٌمر على نفس  ً وإٌابا أطول,كذلك تعلمت القدرة على تحرٌك السائل ذهابا

المنطقة أكثر من مرة فً فترة قصٌرة,وهنا تعلمت من خبلل حركة "الذهاب واإلٌاب" للسائل القدرة على زعزعة 

ماء, إلى ربعه مثبلُ,ثم رفعت طرؾ اإلناء األول إلى األعلى الوعً,وهذا مهم للؽاٌة,فلو تخٌلت حوض للسمك فٌه بعض ال

فسٌتحرك السائل إلى الطرؾ اآلخر بسرعة,فلو أنزلت الطرؾ األول سٌعود الماء مرة إخرى إلى المناطق التً إنخفضت 

بالطرؾ ,لو قمت اآلن بدفع الماء إلى الطرؾ الثانً برفع الطرؾ األول للحوض بشكل كبٌر جداً فإن الماء سٌصطدم 

ً أنه فً مرحلة ما قد تفقد كل الماء الذي فً  الثانً وٌرتفع لؤلعلى قلٌبلً ثم رفعت الطرؾ الثانً أكثر وهكذا,ستجد أٌضا

الحوض ألنه مع عنؾ الرفع عند الطرفٌن ٌبدأ الماء فً الخروج أكثر من الحوض,وهذا مشابه تماماً لما حصلت علٌه عند 

ٌاباً خبلل الجسد ففً كل مرة تزٌد فٌها قوة وسرعة هذه الحركة أشعر فً مرحلة ما بؤن تحرٌك السائل العبلجً ذهاباً وإ

وعً الملتصق بالسائل ٌخرج قلٌبلً من الجسد بطرٌقة تكسبنً إحساس ؼرٌب ال أجٌد وصفه بالكلمات,ربما ٌشبه ما تشعر 

صحٌح,او ما تحصل علٌه فً فً س به فً طائرة تنقلب أثناء الطٌران بحٌث ٌصبح سطحها األسفل فً األعلى والعك

ألعاب المبلهً عند ركوب قطار الموت والدخول فً تلك اإللتفافات الدائرٌة ففً قمة السكة الدائرٌة تشعر بشعور ؼرٌب 

من فقد الجاذبٌة أو تؽٌر مركزها فً جسدك,هذا ما 

كنت أشعر به للحظة,فؤشعر بؤن الوعً الذي ٌكسبنً 

ٌقؾ عند القدم وٌعود إلى  الشعور بالسائل بدالً من أن

الرأس فٌتجاوز القدم إلى الحائط ٌسبب لً شعور 

بالتمدد,وكانه بشكل ما تنتهً قدمً عند الحائط ولٌس 

عند الطرؾ الحقٌقً,كنت ؼٌر قادر فعبلً على تحدٌد 

متى تخرج بإرة التركٌز لدي من حدود جسدي 

الفٌزٌائً إلى الخارج,ولكننً كنت قادر عند تكرار 

السائل الذي تقوده بإرة تركٌزي من الرأس إلى حركة 

القدم والعكس على الشعور بشًء ما ٌخرج قلٌبلً خارج 

حدود جسدي,لم أشعر بؤن األمر شدٌد األهمٌة ولم أفكر حتى اآلن بتجارب الخروج من الجسد,فقد ظننت فعبلً بؤن ما 

ادر على الشعور به عندما ٌخرج,ولكن لم أفهم ٌخرج من حدود جسدي هو السائل المشحون وألنه ٌتحرك بوعً فإننً ق

 لماذا أشعر فً ذلك الوقت بؤننً أنا الذي أخرج ولٌس السائل.

 

 ذذيُو اىرجرتح

هذه من بٌن أهم التجارب التً مررت بها ألنه تسبق تجربة الجاثوم والتً شكلت لً صدمة جعلتنً أتوقؾ عن كل تمارٌن 

لكثٌر من طرٌقة فهمً لؤلشٌاء وساعدتنً على فهم أمور ما كنت ألفهمها بؤي الطاقة والتؤمل واإلسترخاء بل وصنعت ا

 وسٌلة آخرى.

 كل ما سبق هو وصؾ لحالة تسبق اإلسقاط النجمً وهً تمدد جسد الطاقة.

عند اإلسترخاء الشدٌد أو التؤمل ٌزٌد تدفق الطاقة إلى 

الجسد مما ٌعمل على إحداث خروج جزئً للجسد 

الوعً,هذه تشبه ؼبلؾ خفٌؾ من األثٌري أو نسخة 

ً به,وحتى ٌكن  الطاقة ٌحٌط بالجسد ولكن ٌبقى ملتصقا

تحرٌكه فً أي إتجاه,وٌقلل من اإلحساس بالجسد 

 الفٌزٌائً.

تحرٌك الطاقة بهذه الطرٌقة التً كنت أقوم بها كانت 

تعمل على تنظٌؾ مسارات الطاقة وحتى تفعٌل 

ك ذلك,أسمٌت الشاكرات وعبلجها وبالطبع لم أكن مدر

تحرٌك السائل الطاقً"تفاعبلت الوسط الحر" وفً مرحلة متقدمة والتً ثبت بؤنها تقنٌة للخروج من الجسد,عندما ٌتم دفع 

الوعً إلى األمام والخلؾ بقوة إلى أن ٌخرج الوعً من الجسد 

تماماً,إن جمٌع التمارٌن التً تتضمن تحرٌك السائل الطاقً 
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ً التً ذكرها روبرت بروس والتً حاولت شرحها فً كتابً,ولكن أعتقد بان تقنٌة السائل مشابه لتمارٌن الوعً الحس

الطاقً التً إستخدمتها كانت أقوى ألنها تتضمن تحرٌك الطاقة فً مجال الجسد ككل ولٌس إستهداؾ منطقة واحدة,بل 

مل السماوي,"تفاعبلت الوسط الحر" عمل نمط متكرر من األمواج الطاقٌة إلى أن تتحول إلى إهتزازات عنٌفة خبلل التؤ

كانت نسخة فوضاوٌة من التؤمل السماوي حٌث حركة السائل الطاقً إلى األمام والخلؾ ثم الجانبٌن وفً النهاٌة بشكل 

دائري مرتكز على شاكرا العٌن الثالثة إلحداث خروج من الجسد ؼالباً ما ٌكون مرعباً لؤلشخاص فً التجارب 

% 8ٓالطاقة خبلل التؤمل ثم تحرٌكها أثناء الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة للوعً أو الترانس شكل األولى,أعتقد إن جمع 

من المجهود المطلوب لحصول اإلسقاط النجمً,وال أستطٌع أن أذكر شًء آخر مهم سوى القدرة على تحرٌك الوعً 

دم قلٌبلً,التحكم بالسائل وتحرٌكه خبلل الجسد خارج الجسد,وهو ما كنت أقوم به جزئٌاً عند تحرٌك سائل الطاقة خارج الق

ضروري للؽاٌة وكلما أنفقت وقت أطول فً جمع الطاقة خبلل التؤمل كلما كان الشعور بهذا السائل أكبر وتحرٌكه 

أسهل,كما قرأت الحقاً فإن تنظٌؾ مسارات الطاقة وتفعٌل الشاكرات ٌعد من العناصر األهم فً التحضٌر لئلسقاط النجمً 

 تً ٌبدو بؤننا قمت بمعظمها فً هذه المرحلة.وال

 

 اىجاشىً 4اىرجرتح 

 

 المقدمة

المعرفة هً ال شًء عندما ٌتعلق األمر بالتجربة,والنظرٌة جٌدة ولكنها ال تمنع الحقٌقة من الوجود,أعتقد بؤن المهمة 

لعلم والدٌن والوعً,ال أضع الحقٌقٌة ألي إنسان هً أن ٌعً هذا التوازن الحساس بٌن العقل والجسد والروح,بٌن ا

الروحانٌة تحت تصنٌؾ الدٌن أو العلم,فالعلم ال ٌعترؾ بوجودها كونه مرتبط باألدلة العلمٌة والشك البناء,ورجل الدٌن قد 

ً شًء ٌجب علٌك القٌام به  ً فٌها,هناك دائما ٌرشدك إلى الطرٌقة الصحٌحة فً الصبلة ولكنه ال ٌستطٌع جعلك خاشعا

رأي مسإولٌة فردٌة,أعرؾ بؤن هناك خوؾ عمٌق من الدخول إلى هذا البعد فً أنفسنا بسبب تراكمات  بنفسك,وهً حسب

ثقافٌة أو دٌنٌة,وهذا ما سبب حقاً كل هذه المسافة بٌننا وبٌن أنفسنا,وأنت من خبلل السٌر نحو الذات تحاول إعادة إكتشاؾ 

ً ذلك المستوى من الصعب إخفاء الحقٌقة,وهذا ما نجٌد فعله األشٌاء ولٌس إسقاط معتقداتك السطحٌة على الحقٌقة ألن ف

فً العالم السطحً,الروحانٌة سواء بالممارسات الدٌنٌة كالتصوؾ أو بالتؤمل,ممارسة األحبلم الواضحة أو اإلسقاط 

فجؤة أقل  النجمً هً فقط ولوج نحو بعد عمٌق داخل أنفسنا,وهذا ٌترتب علٌه فً النهاٌة زٌادة طبٌعٌة فً الوعً,تصبح

ً ورؼبة فً تردٌد التفاهات التً ٌرددها الناس من حولك وتصدٌقها فقط ألن عدد كبٌر من البشر ٌفعل ذلك,ٌنمو  حماسا

لدٌك الفضول نحو العلم والبحث والمعرفة والذي قتلته فً مرحلة سابقة أكوام اإلعتقادات واألفكار التً صنعت الحقٌقة 

وسببت لك إكتفاء عقلً مزٌؾ,تقدّر أكثر المشاعر واألحاسٌس وتكتسب فهم أعمق ؼٌر القابلة للتشكٌك بالنسبة لك 

لتفاعبلت الطاقة و أهمٌة قٌم كالمشاركة والنزاهة وٌنمو لدٌك الضمٌر الحً الحقٌقً فتفعل الخٌر لٌس ألنك تخشى من 

كروح المؽامرة,التسامح,الفهم,تقدٌر نوع من العقاب , بل فقط ألنه ٌصبح طبٌعتك الحقٌقٌة,والعدٌد من األشٌاء اآلخرى....

 الذات,التكامل مع الكون والتؽلب على الخوؾ.

ً لٌس بالهوى العقلً بل بالتجربة  "الخوؾ هو قاتل العقل",وال أذكر من هو قائل هذه العبارة ولكننً أوافقه الرأي تماما

التجارب األهم فً حٌاتً والتً أقارنها  الحٌة الحقٌقة والتً حفرت فً تفكٌري ووعً بشكل دائم,تجربة الجاثوم هً من

بؤهمٌة تجارب الخروج من الجسد األولى أو حتى التجارب الروحٌة العمٌقة كتجربة السجبلت األكاشٌة أو تجربة المصمم 

ً قادراً على تعلمه على كرسً الدراسة أو من قرآءة الكتب  الذكً,ببساطة هذه التجربة علمتنً الكثٌر مما لم أكن إطبلقا

التً ظننت فً مرحلة ما أنها قادرة على تعلٌم أي شًء,كم هّزت كل إعتقاداتً و نظرتً إلى كل شًء حولً,وهذا ما و

 علمنً أحد أهم المبادىء فً حٌاتً:

 "ال تصدق أو تكذّب أي شًء أقوله لك,بل إمتلك تجربتك الخاصة,الحقٌقة التً تؤخذها من تجارب اآلخرٌن هً كذبة لك"

ؽباء أن تحّول ما أقوله لك إلى إعتقدات عمٌاء,ما الفائدة عندها؟ أنت تصنع المزٌد من الشرانق حول نفسك وهذا مهم,من ال

وبالتالً تبتعد أكثر عن إدراك الحقٌقة,إعتقادك ال ٌنفعنً وال ٌضرنً كما هً إعتقداتً,نحن بشر وسنفنى فً ٌوم من 

رع بهذا الوعً كلما كان ذلك أفضل,أعتذر فً هذه المقالة عن األٌام و لن ٌبقى من وجودنا سوى الوعً,وكلما إرتبطت أس

إقحام الكثٌر من آرائً الفلسفٌة ونظرتً الخاصة لؤلشٌاء كونً فشلت فً عزل مشاعري العمٌقة المرتبطة بهذه التجربة 

أآلمها الفكرٌة الرهٌبة,فقط أرؼب أن تتوقؾ معاناة هإالء الذٌن ٌخضون لنفس التجربة أو خاضوها سابقاً وخاضوا معها 

أو النفسٌة,ٌعد الجاثوم والخوؾ بشكل عام هو الحاجز الحقٌقً فً الطرٌق إلى إتقان اإلسقاط النجمً,فمعظم البشر بشكل 
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عام ٌجٌد اإلسترخاء بشكل أو آخر,كما أنه لٌس من الصعب تعلم تقنٌات الطاقة الضرورٌة لتفعٌل وتركٌز الطاقة فً 

ً من طبٌعة الشاكرات,وهناك فً العادة ما  ٌكفً من الوقت للتمرٌن ٌومٌاً,هو فقط حاجز الخوؾ,هذا شًء أعرفه تماما

اإلستفسارات التً تصلنً بإستمرار حول تجارب خروج من الجسد تتم بالمصادفة أو بشكل شبه مقصود,هناك هذه النقطة 

نتٌجة خوؾ مجهول المصدر,نحن التً ٌتوقؾ عندها الكثٌر من األفراد عن مزاولة التؤمل أو أي نوع من اإلسترخاء 

نخاؾ مما ال نراه,نحن نخشى مما نجهله,وعندما ٌكون هذا الشًء الذي نخافه إلى أقصى حد هو ذاتنا فٌمكن لك أن تتخٌل 

أي مستوى من الوجود والوعً ٌعٌش فٌه معظم البشر حولك,ال أعرؾ إنك كنت بدأت فً الشعور بذلك؟لما قد تنجذب إلى 

 علمه؟ لما قد تحاول التؤمل؟أعتقد بؤن لدٌك أسئلتك الخاصة والتً ٌجب أن تبحث عنها بنفسك.اإلسقاط النجمً وت

 التجربة:

فً ٌوم عادي مارست نفس التمارٌن التً أمارسها كل ٌوم,إسترخاء خفٌؾ,تمرٌن هرم النور,وقلٌل من التؤمل وتحرٌك 

سد إلى أن حصلت عن ما ٌشبه شعور فقد اإلحساس الطاقة فً الجسد ثم محاولة إخراج السائل الطاقً قلٌبلً من الج

الخفٌؾ بالجسد والجاذبٌة و إستسلمت لنوم هانىء ومرٌح تماماً,ومضت ساعات من اللٌل,و بدون سابق إنذار بدأت 

التجربة هكذا,إستٌقظت فً منتصؾ اللٌل بدون سبب واضح وبجسد مشلول تماماً,كنت قادراً فقط على تحرٌك عٌنً 

ٌمٌن والٌسار لبضعة لحظات,كانت أنفاسً ذات صوت عالً جداً,وكان هناك صوت فً الخلفٌة,ولسبب والنظر إلى ال

مجهول كنت أشعر بالفزع ولكن ؼٌر قادر على النطق بكلمة,إستمر األمر لثوانً بسٌطة قبل أن تفاجؤنً موجة من 

نحاء جسدي,ثم شعرت بثقل هائل فً اإلهتزازات العنٌفة وشعور قوي بمرور تٌار كهربائً عالً التردد على جمٌع أ

موضع الصدر فحاولت النظر ألجد ما ٌشبه الرأس وكان أزرق اللون وٌحاول الدخول إلى جسدي عن طرٌق 

 وكان الموقؾ ٌبدو خطٌراً إلى أقصى حد. الصدر,كانت تعابٌر ذلك الوجه توحً باإلنزعاج الشدٌد,

 

فقط أمر لم أفكر ولم أعتقد بؤي شًء فً تلك اللحظات,كنت 

فً أسوء كابوس ٌمكن أن ٌحصل لشخص فً ذلك 

الوقت,أؼمضت عٌنً وحاولت قول شًء ك"أعوذ باهلل من 

الشٌطان الرجٌم" أو ما شابه,ولكننً كنت عاجز عن النطق 

أو التفكٌر,إستمرت اإلهتزازات لدقٌقة أو ما شابه ثم زالت 

تدرٌجٌاً ومعها زال الشلل,أمضٌت الساعات التً تلٌها على 

الفراش ال أتحرك من الخوؾ,فقط أردد كل العبارات الدٌنٌة 

التً حفظتها فً حٌاتً من ذكر أو قرآن أو حتى أحادٌث و 

أي  شًء فقط ألطرد هذا المخلوق الذي إستقر بداخلً,لم 

أستؽرق الكثٌر من الوقت ألستوعب بؤننً تعرضت لشًء 

ٌشبه المس أو اإلستحواذ الروحً,فً ذلك الصباح ذهبت 

ى المدرسة بوجه شاحب وكؤننً رأٌت شبحاً,كنت فقط إل

ً بهذه التجربة الؽرٌبة التً حصلت وأتسائل فقط ماذا ٌجب أن أفعل,هل ٌجب ان أخبر أحد من  مشؽوالً ومهموما

أقاربً؟,من أستشٌر؟,ثم كٌؾ سؤشرح لهم األمر,وهل سٌصدقنً أحد وما إلى ذلك...,ولكن اهم سإال شؽلنً هو "لماذا 

"...على الفور إعتقدت بؤن الممارسات التً كنت أقوم بها فً ذلك الوقت هً السبب,لذا توقفت تماماً عن التؤمل حدث ذلك؟

وعن تمارٌن اإلسترخاء,عن هرم النور,وعن تحرٌك الطاقة أو محاولة حتى اإلسترخاء والصمت العقلً,تجنب حتى 

لً من أي فكرة هو ما صنع حٌز تمكن "العفرٌت" به من العزلة أو الجلوس وحٌداً,وإعتقدت فً مرحلة ما بإن إفراغ عق

ًّ والعٌش داخل عقلً!,فوراً إستخدمت مهارتً فً القرآءة لجمع المعرفة من كل الكتب التً تتحدث عن المس  الدخول إل

ً نظراً لكثرة هذه الكتب,بل بالفعل كان فً منزلنا  الجن والعفارٌت وكل ما ٌتعلق بهذا العالم "الخفً",ولم ٌكن ذلك صعبا

كتابٌن أو ثبلثة من هذا الصنؾ,وفً مكتبة المدرسة العشرات,أّما فً المكتبة العامة فبالمئات!,فالبشر على ما ٌبدو ٌحبون 

كثرة الكبلم فً هذه األشٌاء,أمضٌت الوقت فً قرآءة هذه الكتب بإهتمام شدٌد ودراسة متفحصة كما أفعل مع كتب الفٌزٌاء 

وأكتب ذلك الحدٌث أو تلك العبارة التً تدعً بؤنها تطرد العفرٌؾ او تلك المعلومة التً قد  النظرٌة,فآخذ المبلحظات

تساعد على فهم سبب المشكلة وهكذا,حدث خبلل هذه الفترة تطور مهم,فمرة قرأت فً واحدة من هذه الكتب بؤن الجنً 

؟,ولكن بالفعل بعد بضعة أٌام بدأ العفرٌت ٌتحدث مع الضحٌة أو الشخص الممسوس,فتساءلت لما لم ٌحدثنً بعد بؤي كلمة

بالحدٌث!,فعندما أفكر بعمق فً شًء ما كان ٌؤتٌنً صوت من داخل عقلً ٌحمل نبرة ؼضب فٌقول أشٌاء مثل "إخرس" 

أو "صوت لضحك هستٌري" و ما شابه,فؤتوقؾ تماماً من الصدمة وٌسود الصمت وأحاول اإلستماع ولكن ال أسمع شًء 

كثر فً التعرؾ على عوالم هذه المخلوقات الؽامضة وصفاتها,كلما أدركت حجم مصٌبتً,فً أحد الكتب آخر,كلما تعمق أ
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هناك تصنٌؾ لجنً علوي وآخر سفلً وآخر ناري وماشابه,وهناك وصؾ دقٌق لكل األعراض التً ٌشعر بها الشخص 

ً وجدت شرح لنفس حا لتً تماماً!,اإلستٌقاظ فً منتصؾ اللٌل عند المس,وفً أحد الكتب التً كانت من الثمانٌنات تقرٌبا

مشلوالً عاجزاً عن الحركة والكبلم,شعور بثقل شدٌد على الصدر ورإٌة كائن مخٌؾ,ورد فً الكتاب بؤن الشٌطان 

المسبب لهذه الظاهرة ٌدعى الجاثوم,عندها عرفت أٌن أبحث,كرست وقت طوٌل فً معرفة ما هو الجاثوم وما أعراضه 

جه؟؟؟,من األعراض التً قرأت عنها هً أن الشخص الممسوس ٌصبح معرض عن الصبلة واألهم كٌؾ ٌمكن عبل

والدٌن بشكل عام هذا ما فسرته بتكاسلً عن الصبلة فً تلك الفترة,وأحٌانناً كنت أستمع القرآن فؤشعر بضٌق شدٌد,قرأت 

ذا أٌضاً ما بدأت أشعر به,ولكننً أٌضاً بؤن الممسوس قد ٌتحرك بدون إرادة منه وٌشعر بتعب وصداع وؼٌاب للطاقة,وه

شككت قلٌبلً بمسؤلة "الحركة البلإرادٌة" بما تبقى لً من عقبلنٌة,ولكن أٌضاً حملت األٌام لً مفاجؤة من العٌار الثقٌل,ففً 

إحدى المرآت كنت ممسكاً بكوب ماء,وفجؤة سمعت فً رأسً نفس الصوت الخاص بالعفرٌت ولكنه صرخ بكلمة لم أفهم 

قبل أن أستوعب اي شًء تحركت ٌدي وحدها وألقت الكوب! فدب الفزع فً قلبً,جربت عندها كل شًء,قرآءة معناها و

القرآن لساعات طوٌلة كل لٌلة,الصبلة فً وقتها,وقرآءة الرقٌة الشرعٌة,وكل العبلجات المذكورة فً الكتب,ولكن 

ٌو حٌث ٌتماٌل الناس وٌصرخون وٌبدأ األعراض إستمرت وخاصة التعب والوسوسة,بدأت فً مشاهدت مقاطع الفٌد

ً ٌنطق العفرٌت وبصوت ؼرٌب  "الشٌخ" بقرآءة آٌات أو قول كلمات,فٌزٌد الصراخ والحركة بطرٌقة هستٌرٌة وأحٌاننا

ً كل هإالء الذٌن ٌحاولون  ً ٌتحرك الممسوس بقوة هائلة مقاوما ومخٌؾ وٌقول كلمات بلؽات ؼٌر مفهومة,وأحٌاننا

خبلل تلك الفٌدٌوهات أكدت بؤن كل ما ٌدور حولً وداخلً هو حقٌقً تماماً وأن نهاٌتً الطبٌعٌة هً  إمساكه,كل ما رأٌته

على ٌد هذا الشٌخ أو رجل الدٌن ٌقرأ علً القرآن وٌضربنً بعصاته الؽلٌظة,وأخذت أتخٌل هذه النهاٌة وأنه البد منها,وأن 

التً!,لم أكن فً ذلك الوقت قد بلؽت الرابعة أو الخامسة علً أن أصارح والدي وأن نبحث عن معالج قبل أن تتفاقم ح

عشر من العمر وكان هذا كثٌر للؽاٌة ,عشت فً هذا الرعب لحوالً ثبلث شهور تقرٌباً,خبلل هذه الشهور تكرر ظهور 

الجاثوم مرتٌن,فً إحدى المرات إستٌقظت مشلوالً مرة آخرى ولكن لم أجد شًء بل شعرت فقط بؤننً مراقب,وسمعت 

العدٌد من األصوات الؽرٌبة والحضور,وقلت فً نفسً كٌؾ أتعرض لمس آخر وفً داخلً عفرٌت من األساس!,ولكننً 

قرأت فً أحد الكتب الخاصة بالمس بؤن ٌمكن أن ٌعٌش داخل اإلنسان لٌس جنً واحد وال إثنٌن بل ٌمكن أن ٌصل العدد 

أن ٌدخل الثانً والثالث مضاعفة وهكذا,ولم ٌتؤخر الدخول إلى عشرٌن!,وأنه إذا لم ٌتم عبلج المس األول فإن فرصة 

الثانً,فقد إستؽرق األمر إسبوع أو إثنٌن لٌحصل الجاثوم الثالث,وهذه المرة كانت مختلفة نهائٌاً ألننً بالفعل رأٌت الجاثوم 

مإلمة,مما أفقدنً كما أرى نفسً فً المرآة,كان كائن ضخم كثٌؾ الشعر وله أذن طوٌلة,وكان ٌقؾ على صدري بطرٌقة 

الوعً وإستٌقظت مع ذكرٌات مشوهة عن التجربة ولكننً أٌقنت أن "العفرٌت" الثانً أو الثالث قد دخل! وأن المسؤلة هً 

مسؤلة وقت قبل أن ٌدخل الرابع ومن ٌلٌه,بعدها ال أدري أصبت بنوع من الببلدة وعدم اإلكتراث...كؤن تخبر شخص بؤنه 

ال أعرؾ لما أصبحت هكذا,فقط قلت فً نفسً لما ال أقبل بالطبٌعة الشٌطانٌة التً دخلتنً سٌموت ؼداً أو بعد ؼد...و

ًّ وحتى عقد  وربما قدري كان ٌضمن أن ٌصبح جزء من حٌاتً فً الظلمات,لذا قررت فهم "العفارٌت" التً دخلت إل

تب الملٌئة بالطبلمس واألشٌاء صفقات معها ووصل بً األمر إلى محاولة تعلم السحر,وبالطبع وجدت ما ٌكفً من الك

السخٌفة,فقط إعتقدت بؤنها النهاٌة,بؤننً سؤصبح ساحر أو ما شابه,لذا توقفت عن قرآءة كل الكتب سواء الدٌنٌة أو 

ً لتجربة األشٌاء الؽرٌبة,وؼٌر مبالً بؤي نوع من النظام فً الحٌاة,وفً أحد األٌام وبٌنما أنا  ؼٌرها,وأصبحت متحمسا

خبار مع والدي قبل النوم,ذكرت النشرة خبر علمً ٌتحدث عن دراسة العلماء الٌابانٌٌن لنوع من جالس أشاهد األ

إضطرابات النوم والذي ٌسبب الشلل وهلوسات مخٌفة عند اإلستٌقاظ!,وأن إسم هذا المرض أو الحالة هً "الشلل 

أو مراجع فً الشلل اللٌلً,بحث حتى  اللٌلً",على الفور جلست على الحاسوب أبحث بٌن مواقع اإلنترنت عن أي كتب 

فً المراجع األجنبٌة,ولعل جزء كبٌر من قدرتً على الترجمة إكتسبته من تلك المرحلة,وعندما تؤكدت بؤن هذا 

اإلضطراب فً النوم موجود فعبلً وله نفس األعراض المرافقة لً,فجؤة وقبل أن أسمع أو أعرؾ التفسٌر العلمً الدقٌق 

لترجمة إختفت كل أعراض الجاثوم,فلم أعد أشعر بالتعب,وقرآءة القرآن لم تجعلنً أهتز ٌمٌنناً والذي كان ٌنتظر ا

وشماالً,لم أعد أسمع أي هلوسات فً رأسً,واألهم لم ٌتحرك لً طرؾ الإرادٌاً منذ تلك اللحظة,كنت فً ذلك الوقت شاباً 

ود فإننً أثق تماماً بالنتٌجة وال أجادل وأبنً علٌها كل ٌثق بالعلم,وبمجرد سماعً بؤن شًء ما درس علماً وأٌثبت بؤنه موج

 ٌقٌنً.

 اىرذيُو ىيرجرتح

 ,فً البداٌة هذا دلٌل بؤن الشٌوخ أو رجال الدٌن ٌعتبرون بؤن الجاثوم نوع من الشٌاطٌن والمس:

 شٌخ ٌنسب حالة الشلل اللٌلً لشٌاطٌن وعفارٌت

http://www.youtube.com/watch?v=BSU4dBF6Rqw 

 وهذا ما قد تبدو علٌه الحالة:

http://www.youtube.com/watch?v=BSU4dBF6Rqw
http://www.youtube.com/watch?v=BSU4dBF6Rqw
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http://www.youtube.com/watch?v=qUPFpleHDHc 

أحب أن أبقٌه مفهوماً للؽالبٌة العظمى ال اعرؾ من أٌن أبدأ فً هذا الموضوع وإلى أي مدى أنقل مستوى الشرح,ولكن 

من القارئٌن,لنبدأ فً تفسٌر الشلل اللٌلً؟ كٌؾ ٌمكن أن تستٌقظ وأنت مشلول تماماً,فً الحقٌقة إتضح بؤن شلل الجسد أثناء 

النوم حالة طبٌعٌة تماماً,العقل ٌفصل روابطه مع الجسد أثناء 

ً ٌتضمن حركة ما ,كؤن  النوم حتى ال تتحرك إذا رأٌت حلما

ترى فً المنام أنك تركض فتنهض من السرٌر وتركض أثناء 

النوم مما قد ٌإذٌك,هذه اآللٌة العقلٌة ؼٌر متطورة بما ٌكفً 

لدى بعض الحٌوانات األخرى مثل القطط والكبلب والتً 

أصبحت ترى األحبلم ربما بسبب تطورها اإلجتماعً الناتج 

 ً فإن جسده ٌتحرك  عن اإلختبلط بالبشر,فعدما ٌرى الكلب حلما

وكؤنه ٌختبر األمر فً الواقع حسب درجة وضوح الحلم وقد 

 تإدي هذه الحركة إلى إستٌقاظ الحٌوان كما فً هذا الفٌدٌو.

 فٌدٌو لحٌوان ٌتحرك أثناء الحلم

1hDs4&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=Y2QMVY 

لقد إكتشؾ العلماء أنه إذا تم إٌقاظ الناس بسرعة فإنهم ٌختبرن الشلل لبضعة ثوانً قبل اإلستٌقاظ,وهنا أمكن دراسة الشلل 

ً على حل معظم  اللٌلً بشكل أفضل عن طرٌق إٌقاظ الناس بصوت سرٌع و مراقبة الدماغ أثناء الحالة مما ساعد تقرٌبا

خبللها,لنتحدث اآلن عن األصوات التً تسمع عند التجربة والتً فً الحقٌقة أؼفلت ذكرها ألننً كنت األشٌاء الؽامضة 

مشؽول بالصراع مع "الجاثوم" ولم اركز علٌها كثٌراً,ولكننً بالفعل كنت أسمع الطنٌن...نفس الطنٌن الذي إختبرته فً 

ً ٌشمل شعور الكهرباء ممارساتً السابقة قبل النوم,كنت أسمعها خبلل تجربة الجاثوم  ولكن بشكل أقوى بكثٌر,ذلك أٌضا

واإلهتزازات وأٌضاً الشعور بالتحرك من المكان! وأصوات ؼرٌبة تبدو فضائٌة,كل ذلك كان ٌحدث بالتزامن مع إقتراب 

الجاثوم ودخوله إلى الجسد,إن صوت الطنٌن سبق أن فسرناه فً التجارب السابقة بؤنه إهتزاز لعظمات األذن 

خلٌة,وهذا بالفعل ما وجده العلماء عند دراسة جسم اإلنسان خبلل هذه الحالة,ولكن ما تفسٌر الجاثوم نفسه؟,والخوؾ الدا

 والشعور بؤنك مراقب خبلل هذه الحالة؟,الحظ العلماء نشاط ؼرٌب فً العقل خبلل التجربة لجزء فً الدماغ ٌعرؾ ب

amygdale خبلل مرحلة الشلل اللٌلً,وهذا ما ٌفسر معظم الهلوسات  هذا الجزء مسإول عن الخوؾ وهو ٌنشط بشدة

التً تشاهد خبلل هذه الفترة,وألن العقل ال ٌعرؾ بؤن الجسد إستٌقظ فإنه ٌبقى فً مرحلة األحبلم,ما ٌعنً بؤن الهلوسات 

هذه نقطة سؤتحدث التً تراها هً حقٌقٌة تماماً ألن عقلك فً هذه الحالة ال ٌعرؾ بؤنه مسٌقظ وٌظن بؤنه مازال ٌحلم!,و

عنها الحقاً بالتفصٌل عندما نتطرق إلى الواقعٌة فً العقل,ولكن كٌؾ ٌمكن رإٌة هلوسة الجاثوم أمام عٌنٌك!,ببساطة كما 

تراه فً حلم!,والذي ٌإكد بان الجاثوم هو كائن خرافً هو ببساطة تنوع فصٌلة "الجاثومٌات",ففً الٌابان ال ٌشاهدون 

اثومهم عبارة عن إمرأة ذات بشرة شبحٌة وشعر أسود طوٌل تتجول خبلل الؽرفة قبل أن تحاول الجاثوم الذي نراه,بل ج

"؟,فً الوالٌات المتحدة وأمرٌكا الشمالٌة ٌصؾ الناس الجاثوم وكؤنه مخلوق  The Grudgeخنق الصحٌة هل تذكر فلم "

ن الطائرة هناك فً فترة الخمسٌنات فضائً ٌقوم بخطفهم وإجراء إختبارات علٌهم وهذا مرتبط بتارٌخ ظهور الحصو

 والستٌنات ,وفً الدول األفرٌقٌة خاصة شرق أفرٌقٌا لدٌهم كائن أسطوري ٌشبه الخفاش وله عٌن واحدة ٌسمونه"

popobawa وال أجٌد لفظه بالعربٌة,وفً أوروبا خبلل العصور الوسطى كان لدٌهم نمطٌن للجاثوم,إما العفرٌت,وهو"

اإلسبلمً الذي نعرفه "بالجن" وجاثوم آخر عبارة عن ساحرة مرعبة تجثم على صدور النساء  قرٌب جداً إلى الجاثوم

العذارى,لكن دقٌقة.....ماذا ٌعنً كل ذلك !.؟,بالنسبة إلى النظرة العقبلنٌة فإن الجاثوم ما هو إال تجسٌد للمخاوؾ التً 

أو المعتقدات التً ٌإمن بها كمصدر للخوؾ,ما هو ٌشعر خبللها الضحٌة بالمخاوؾ الشائعة فً مجتمعه وثقافته الخاصة 

أكثر شًء تخاؾ منه بالفعل؟!,هذا هو ما ستشاهده خبلل الشلل اللٌلً أو "الجاثوم",هناك بعض النقاط التً تحتاج إلى 
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كتب  المزٌد من التفسٌر والشرح؟ الوسوسة...الحركة البلإرادٌة والتً إعتبرتها دالئل قاطعة على المس كونً قرآتها فً

قدٌمة لم أتطلع علٌها سابقاً,الحل فً هذه المسؤلة ٌكمن فً الكلمات األخٌرة"لم أتطلع علٌها سابقاً",الحظ جٌداً أنه خبلل 

تجاربً لم تظهر أي أعراض كالوسوسة...الحركة البلإرادٌة إال بعدما قرأتها فعبلً فً الكتب,وعندها بدأت فً الظهور 

ى عند دراسة التنوٌم المؽناطٌسً بعد عدة سنوات,إن التنوٌم المؽناطسً ما هو إال زرع فعلٌاً,لم أفهم األمر بوضوح سو

فكرة فً العقل الباطن للشخص المنوم,وٌستخدم لذلك أدوات لتشتٌت اإلنتباه والولوج إلى البلوعً كتحرٌك شًء المع أو 

اء العمٌق,وعندها ٌمكن أن ٌخاطب إصدار صوت مفاجىء او نظرة قوٌة بالعٌن,أو ببساطة ٌطلب من الشخص اإلسترخ

المنّوم البلوعً الخاص بالشخص وٌدخل له فكرة معٌنة,والبلوعً لدٌنا ال ٌجادل وال ٌفكر فهذه وظٌفة الوعً,فالفكرة 

ً خبلل التربٌة والتعلٌم منذ  التً تصل إلى هناك ٌتم تنفٌذها على الفور,هذه العملٌة تظهر بظهر بشكل بطٌىء أٌضا

ألطفال ال ٌمتلكون أي دفاعات واعٌة ضد البرمجة الثقافٌة أو الدٌنٌة من قبل الوالدٌن,وهذا من وجهة نظر الطفولة,ألن ا

تطورٌة مفٌد للؽاٌة فً حفظ الطفل,تخٌل بؤن الطفل سٌفحص كل معلومة تقال له من قبل والدٌه ك"ال تسبح فً البركة 

محالة,لذا فالطفل ٌقبل بشكل ؼرٌزي كل ما ٌقال له من قبل  هناك تمساح قد ٌؤكلك" بطرٌقة علمٌة,عندها فالطفل مٌت ال

والدٌه أو المجتمع كنوع من البرمجة العصبٌة والتنوٌم المؽناطٌسً طوٌل األمد نابع من الثقة العمٌاء,أنت اآلن وفً هذه 

قد تستفزك بناءاً على اللحظة مجرد خاضع لهذا التؤثٌر بحٌث انه بإمكانً معرفة أي األشٌاء التً قد تعجبك وأٌها التً 

دراسة الثقافة التً برمجت فً عقلك,هذا هو السبب مثبلً فً إعتقاد الكثٌر من الناس حول نظرٌة المإامرة!,ببساطة أنت 

تسمع هذا التفاهات منذ والدتك ومع الوقت كما ٌقول أدولؾ هٌتلر :"الكذبة تصبح حقٌقة بكثرة تردٌدها",فؤنت فً النهاٌة 

ة المإامرة كحقٌقة ال تقبل أي شك أو فحص بل هً لك ساطعة كالشمس فً منتصؾ الظهٌرة,مع أنك تقبل بوجود نظرٌ

ً حقٌقة األمر,إلى أي مدى ٌمكن أي ٌصل األمر؟ لٌس هناك مدى معروؾ,هذا  بالفعل ال أنت وال ؼٌرك ٌعرؾ تماما

ذي ثبت أنه ٌتعدى مئات المبلٌٌن ٌذكرنً بما حصل عند إكتشاؾ عظام الدٌناصورات ألول مرة وعند قٌاس عمرها وال

سنة فقط,عندها وصل  ٓٓٓٔمن السنٌن وفند بذلك قصة الخلق الواردة فً اإلنجٌل والتً تزعم بؤن عمر األرض 

بالبعض من رجال الدٌن فً مرحلة ما بعد "اإلنكار" إلى مرحلة "الهلوسة" فقالوا:نعم العظام حقٌقٌة تماماً...ولكن هللا قادر 

على وضع عظام قدٌمة فً تربة حدٌثة فقط إلضبلل الزنادقة والملحدٌن!,هإالء الذٌن ٌساقون كالخراؾ وراء على فعلها...

معتقداتهم إلى درجة العمى مستعدون للعٌش فً وهم جمٌل بدالً من البقاء فً الحقٌقة المرة,فً تجربة للتنوٌم 

إفاقته من التنوٌم أخذ ٌتضاٌق من إضاءت الؽرفة المؽناطٌسً,تم اإلٌحاء لشخص بؤن ضوء الؽرفة ساطع للؽاٌة,وعند 

وٌتذمر مع أن اإلضاءة كانت خفٌفة وفً النهاٌة نهض وأؼلق األضواء,أمثلة مضحك كثٌرة حصلت فً التجارب األولى 

 للتنوٌم المؽناطٌسً والذي أصبح اآلن علماً ٌدرس فً أرقى الجامعات,فكان الناس فً التجارب األولى ٌدفعون إلى الؽناء

أو الرقص أو الرسم أو حتى رإٌة أشٌاء ؼٌر موجودة فقط بقوة اإلٌحاء أثناء التوٌم المؽناطٌسً,وهذا مجال كبٌر ال 

ٌمكننً تؽطٌته اآلن,ولكن أحب أن ألفت نظرك إلى القوة الكبٌرة التً ٌمتلكها البلوعً واإلعتقادات الشخصٌة والتً 

ً على تحوٌل أي فكرة إلى ح ً أمامك دون قدرة على رإٌة الحقٌقة وراءها,وكلما تجعلها قادرة نظرٌا قٌقة تراها تماما

إرتبطت الفكرة بمشاعر أقوى كلما كان لها تؤثٌر أكبر,أي أن العقل الباطن ٌحولها إلى حقائق دامؽة قادرة على القٌام 

عر كالحزن والخوؾ بتؤثٌرات حقٌقٌة على العقل والجسد حتى!,والخٌال سنتحدث عنه بالتفصٌل فً موضع آخر,إن مشا

هً من بٌن أقوى المشاعر,خاصة الخوؾ,هو ما ٌجعلك ترى جذع الشجرة فً اللٌل كوحش أو تسمع صوت طرق خفٌؾ 

 Hypochondriasisالمرض الوهمً / وسواس المرض فتعتقد بؤن أشباح ما تتحرك فً الؽرفة,بل حتى هناك ما ٌسمى 

سد والعقل فقط ألن صاحبه مقتنع به بدوافع الخوؾ التً تسحب وهو من إسمه وهم ٌتحول إلى مرض حقٌقً ٌدمر الج

ً عن قوة العقل الباطن عند  ً نحو البلوعً والذي عندها ٌقوم بفعل دوره الطبٌعً"التنفٌذ",ربما سمعت شٌئا الفكرة عمٌقا

ٌحاء والمإكدات فً القرآءة أو اإلستماع إلى مواد لها عبلقة بالبرمجة العصبٌة وهً من المجاالت التً تستؽل قوة اإل

توجٌه العقل الباطن لخدمة مصالحنا ونجاحنا الٌومً,ولكن فً الؽالب ال ندرك القوة الحقٌقٌة للعقل الباطن سوى فً 

إذا كان اإلعتقاد بهذه القوة قادراً على جعل الوهم حقٌقة! فكٌؾ أعرؾ بؤن جمٌع إعتقاداتً اآلخرى مواقؾ معٌنة ونادرة,

فضل قوة إعتقاد عقلً بها حقٌقة أراها فً حٌاتً الٌومٌة؟,هل تصدق بؤن مٌكانٌكا الكم  فً لٌست سوى أوهام تصبح ب

الفٌزٌاء النظرٌة تدعم هذا المبدأ المجنون!,وهو ما تم تطوٌره إلى "مبدأ الشك" حٌث ٌلعب العقل دور حقٌقً ولٌس 

ولكن أحب أن أشٌر بوجود حقٌقً لمثل هذا  مجازي فً صنع الحقٌقً,ولكننا هنا لن ندخل فً حقل الثؤثٌر على الحقٌقٌة

فً كتابه   Robert Waggonerالتؤثٌر,خاصة فً مجال األحبلم الواضحة ولكن فً مستوٌات متقدمة كما ٌذكر الكاتب 

LUCID DREAMING Gateway to the Inner Self  والذي أنصح أي مهتم بمجال األحبلم الواضحة بقرآته,وقد

ً نفس الشًء من حٌث المبدأ,ولدٌنا فً ٌختلط على البعض العبلق ة بٌن األحبلم الواضحة واإلسقاط النجمً وهما تقرٌبا

اإلسقاط النجمً مبدأ مشابه للعبث بطبٌعة الواقعٌة الذي ٌحصل خبلل األحبلم الواضحة,فمثبلً ٌمكن لشخص ممارسة 

لعالم الحقٌقً,مع الوقت ٌكتشؾ المسقطون العبلج بالطاقة لشخص آخر خارج الجسد وعندها فإن تؤثٌر العبلج ٌحدث فً ا

النجمٌٌن أو من ٌختبرون األحبلم الواضحة بؤنه لٌس هناك عالم حقٌقً من األساس,بل عوالم عدٌدة موجودة فً نفس 

المكان والزمان,هذا ما ٌجلب إلى ذهنً ما تحدثت عنه قبل قلٌل,أنت تعتقد بانك منفصل تماماً عن هذا البعد الذي توجد فٌه 
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فكار والتخٌبلت والمشاعر,حقاً,أنت ال تستطٌع القٌام بؤي شًء دون أن تفكر به ولو بثانٌة قبل فعله,إن األفكار هً التً األ

تصنع العالم حولنا ولسنا من ٌصنعها,كل شًء موجود اآلن فً هذا العالم قام اإلنسان ببنائه أو التؤثٌر علٌه منبعه العالم 

 والتخٌبلت.األثٌري حٌث األفكار والمشاعر 

ً فاإلنسان أول ما ٌولد ٌعتمد فً األساس على اإلعتقاد وخاصة  لنعد اآلن إلى اإلعتقاد والمعتقدات,كما ذكرت سابقا

اإلعتقادات التً ٌحصل علٌها من الوالدٌن,وهً التً تشكل العالم من حوله,وهذا مهم للؽاٌة,وذكرت كم من المفٌد للطفل 

ترب من البركة ٌمكن أن تؽرق" أو"ال تعبث بؤعواد الثقاب وإال حرقت نفسك",أو"ال تؤكل أن ٌتبع كل ما ٌقال له ك.."التق

كثٌراً من الحلوٌات وإال آذٌت أسنانك",لذا فاإلعتقاد هو المرحلة األولى والرئٌسٌة لنجاة الطفل وتكٌفه مع العالم 

بما ٌقال على أنه الحقٌقة المطلقة والتً ال تقبل الخارجً,اإلعتقاد هو حرفٌاً "عملٌة من البلتفكٌر" فهو عبارة عن القبول 

ً عن اإلعتقاد,العلم مبنً على الشك وال تعتبر جملة علمٌة صحٌحة ألن الكثٌر من  الشك,إن العلم هو شًء مختلؾ تماما

ا لم الناس ٌرددونها أو ألن شخص ما قالها,وهذا ما ٌجعل العلم من أقوى األدوات المستخدمة للوصول إلى المعرفة,فإذ

ٌعجبك ما ٌقوله عالم إذهب و أعد التجربة التً قام بها,لذا فالعلم فً األساس ٌعمل على هدم اإلعتقادات التً ال دلٌل مادي 

ومنطقً علٌها,وأرٌد هنا ان أوضح هذه الفكرة ألنه وجدت بؤن العدٌد من األفراد لدٌهم فكرة خاطئة عن العلم بؤنه ٌحمل 

لحقائق العلمٌة متؽٌرة وماشابه,أو أن العلماء ٌختلفون فً قضٌة علمٌة فٌنقسم العلم إلى نوع من "الترجٌحٌة" أو أن ا

قسمٌن حٌنها,والحقٌقة أنه ال خبلؾ حقٌقً بٌن العلماء عند إعبلن حقٌقة علمٌة,فوراً إذا ما ثبت أن نظرٌة ما خاطئة بدلٌل 

ر مثبلً" فبل وجود الٌوم لعالم فٌزٌاء واحد ٌعتقد بهذه علمً صحٌح فإنه ٌتم طرح النظرٌة تماماً كما حصل ل"نظرٌة األثٌ

النظرٌة,إن من ٌختلفون حقاً هم الفبلسفة ورجال الدٌن,ألن المادة التً ٌعملون علٌها هً اإلعتقادات والتً هً أشٌاء ال 

ك تماماً,إذا أردت أن أشبه مادٌة وال أدلة مادٌة علٌها,إن الٌقٌن هو المرحلة األخٌرة نحو الحقٌقة,وهو أن ترى الحقٌقة أمام

األمر بشكل مبسط,فٌمكننً طرح هذا المثال,تخٌل بؤن رجل ما شاهد ؼروب الشمس,واحدث ذلك فً نفسه الكثٌر من 

المشاعر واألحاسٌس كتجربة حٌة,اآلن لو أراد العودة إلى المنزل و وصؾ ما شاهده من ؼروب فإنه من المحال أن تنتقل 

حد من أطفاله سٌلقً على التجربة معتقداته الشخصٌة لما قد ٌرى أنه ؼروب للشمس,فبذلك لن التجربة كما هً ,بل كل وا

 ٌصل إلى التجربة الحقٌقٌة التً وصل لها الشخص األول.

هكذا األمر كان بالنسبة لً,فقد بدأت بمرحلة اإلعتقاد والتً إنعكست على التجربة وتم تؽذٌتها بالخوؾ والجهل الناتج عن 

قؾ,هذه المخاوؾ هً التً تترجم إلى ما تراه من هلوسات مرعبة خبلل الجاثوم,بل حتى خبلل تجارب ؼرابة المو

اإلسقاط النجمً ككل,هذا ما ٌمكن تسمٌته مفهوم "التجسٌد األثٌري" ففً الفضاء األثٌري لدٌك القدرة على تحوٌل وتؽٌر 

حصى حول هذا المبدأ ذكر الكثٌر منها فً كتاب روبرت المادة التً ٌتكون منها الفضاء حولك,هناك أمثلة وتطبٌقات ال ت

بروس "الدٌنامٌكا األثٌرٌة",من هذه التطبٌقات إنتاج كرات الطاقة أو حتى األسلحة والتً تستخدم فً الحروب 

أو  األثٌرٌة,فمثبلً خارج الجسد بمجرد أن تتخٌل سٌؾ فً ٌدك فإنه ٌظهر فوراً,وبمجرد أن تتخٌل مكان ما فإنك تذهب إلٌه

باألحرى هو من ٌذهب إلٌك,ال شًء مستحٌل فً البعد األثٌري,فً العالم الحقٌقً هناك حاجز صلب بٌن عالم الخٌال 

وعالم الحقٌقة,قد تراودك فكرة معٌنة وتحاول ترجمتها إلى واقع ولكنها قد ال تكون بنفس جودة وجمال التخٌل الذي 

كوجود ولٌس هناك فاصل بٌن تخٌل الفكرة وظهورها,التفسٌر العلمً  راودك,فً الفضاء األثٌري أنت تتفاعل مع الفكرة

للجاثوم ال بؤس به,ولكنه ٌؽفل الكثٌر من الجوانب الروحٌة فً التجربة,هناك تفاعبلت الطاقة الشدٌدة وهناك أٌضاً الجسم 

اللٌل؟,كان على جمٌع  األزرق الذي شاهدته فً التجربة األولى,واألهم لماذا فً األساس ٌحصل اإلستٌقاظ فً منتصؾ

تقرٌباً فً ذلك الوقت كنت قد تعلمت كٌفٌة الخروج من الجسد بشكل صحٌح و  ٕٙٓٓهذه األسئلة أن تنتظهر حتى سنة 

أمضٌت الكثٌر من الوقت فً دراسة مسؤلة الشلل اللٌلً بالتجربة المباشرة,على عكس المتوقع فإن الجسد األثٌري لٌس 

ً الجسد الوحٌد ؼٌر المرئً لد ً من بٌنها الجسد النجمً وهو الذي ٌصل إلى األبعاد  ٌٗنا هناك تقرٌبا أجساد تعمل معا

ً جسد "الزمن الفعلً",والممٌز فً األمر أن كل جسد ٌمتلك نسخة مستقلة من الذكرٌات  النجمٌة البعٌدة,هناك أٌضا

ٌة الجاثوم أو على األقل التؤكد إن كان له والوعً,كانت الخطة أن أقوم خبلل الشلل اللٌلً بمحاولة الخروج من الجسد لرإ

وجود أثٌري أو أنه مجرد ترجمة لطاقة الخوؾ والتً تتشكل بفعل خاصٌة "التجسٌد األثٌري" إلى مخلوق مرعب ٌتماشى 

ألمر مع ما ٌعتقد الشخص بؤن شًء "مرعب" من الناحٌة الثقافٌة أو الدٌنٌة,بدأ األمر كالعادة باإلستٌقاظ مشلوالً إستؽرقنً ا

ثوانً بسٌطة ألتذكر المهمة وأقوم بالفعل بمحاولة الخروج,لم أستطع القٌام باإلنفصال بشكل جٌد ربما بسبب تفاعبلت 

ً وأصبحت أطفو فقط وأنظر إلى الفضاء أمامً,كنت أعرؾ  الطاقة العالٌة,ظل الجزء األسفل من جسدي األثٌري عالقا

سحبه بسرعة إذا لم ٌبتعد مسافة كافٌة عن الجسد الحقٌقً,وبٌنما أنا  ضرورة إتمام اإلنفصال ألن الجسد األثٌري ٌتم

مشؽول فً محاوالتً الٌائسة للخروج شعر بتفاعبلت طاقة عالٌة جداً ونظرت أمامً ألرى جسد أثٌري آخر أزرق اللون 

 وٌبدو نائماً ٌتحرك بسرعة لٌصطدم بً وندخل نحن اإلثنٌن معاً إلى الجسد الحقٌقً....

ه من الؽرٌب وصؾ األمر بهذه الطرٌقة,لكن هذا ما ٌحدث خبلل الجاثوم أو الشلل اللٌلً,أثناء النوم نقوم أعرؾ أن

باإلسقاط النجمً بشكل طبٌعً,وهنا أتحدث عن الجسد النجمً أعلى أجساد الطاقة فً التردد,فً حاالت نادرة عندما 
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رمضان بكثرة " فإن من ٌخرج من األجساد األثٌرٌة  تمتلك طاقة عالٌة"وهذا هو السبب فً حصول الجاثوم أثناء شهر

لٌس جسد الزمن الفعلً بل الجسد النجمً,بمعنى أنه ٌتم إسقاط نجمً نحو األبعاد األثٌرٌة فوراً,عند عودة الجسد النجمً 

فً "عالً الطاقة" فإنه ٌعمل على تنبٌه الشاكرات وحركتها بسرعة مما ٌعمل على إٌقاظ الشخص ضمن مرحلة عمٌقة 

النوم والتً ٌفترض أن ال ٌستٌقظ فٌها العقل,هنا ٌظهر الفرق بٌن األفراد,األشخاص القادرون على رإٌة الهاالت سٌرون 

ً إذا إرتعبوا فً ذلك الوقت فإن  الجسد النجمً باللون األزرق وهو عائد إلى الجسد الفٌزٌائً محاوالً الدخول إلٌه,طبعا

لتجسٌد األثٌري" لٌصبح بهٌئة الوحش الجاثومً األسطوري بالطبع,وهذا ما سٌجعل الجسد النجمً سٌتؽٌر شكله بمبدأ "ا

عودة الجسد النجمً درامٌة ومرعبة,ولكن لو حافظت على هدوئك التام فسترى الجسد النجمً أزرق وجمٌل وٌدخل إلى 

النجمً",فً العادة الجسد  الجسد  الحقٌقً دون مشاكل,إن المشكلة لٌست فً بك "فً الجسد الحقٌقً" بل بك فً "الجسد

النجمً ٌكون نائم فً الخارج,ولكن أحٌانناً الصراع الذي ٌحصل عندما ٌحاول العودة إلى الجسد الحقٌقً هً ما تإدي إلى 

إستٌقاظه وعندها تتعقد األمور كثٌراً,هل تعتقد حقاً أنك شخص واحد؟,أنت تمتلك داخلك عدة شخصٌات,فً المنزل لدٌك 

العمل لدٌك شخصٌة آخرى,عند التواجد مع شخص تحبه تمتلك شخصٌة آخرى وهكذا,هذا اإلنفصال شخصٌة معٌنة,فً 

فً الذات ال ٌحصل سوى بعد مرحلة النضج,فً الطفولة لٌس لدٌنا سوى شخصٌة واحدة,ألن عقولنا لم تطور بعد مفهوم 

ً أو باألحرى  الشخصٌات التً داخلك وتصٌبك بالحٌرة "التصارع مع الذات",فً المرة القادمة التً تتصارع أفكارك معا

الحظ هذا التقسٌم,أنت تولد كفرد واحد ولكن ٌمكن أن تموت كشخصٌن,وكل شخصٌة قد تكون مختلفة تماماً عن الشخصٌة 

اآلخرى,واألرجح أنك سوؾ تموت بعدد اكبر من الشخصٌات,فقد تولد كفرد وتموت كحشد كبٌر من األشخاص,أنت ال 

دما نتحدث عن األجساد األثٌرٌة فإن لذلك مفهوم مشابه ولكن مع قلٌل من التؽٌر,فاألجساد األثٌرٌة تعرؾ حقاً من أنت,عن

ً أحب أن أنصح  تمثل طبقات مختلفة من وجودك ووعٌك,ولٌست شًء ؼرٌب عنك,أنت فقط ؼٌر واعً بها اآلن,دائما

ٌعٌشان معاً,الجسد الحقٌقً والجسد  األشخاص المقبلٌن على تجارب اإلسقاط النجمً بؤن ٌتخٌلوا انفسهم كشخصٌن

األثٌري,بالطبع فالعدد أعلى من ذلك,ولكن هذا جٌد كبداٌة,أن تحاول مد وعٌك إلى إولى األجساد الخفٌة داخلك,ذلك الجسد 

الذي ٌعد مركبة لوعٌك خبلل اإلسقاط النجمً فً الزمن الفعلً وخبلل األحبلم,كما انه أولى األجساد التً تخرج خبلل 

ة اإلقتراب من الموت,هذا الجسد لٌس من المستحٌل رإٌته كما أنه شدٌد اإلرتباط بالمشاعر واألفكار واألحاسٌس تجرب

التً ترافقك فً الجسد المادي,تم تسجٌل حاالت ٌكون فٌها هذا الجسد فً نفس وضعٌة الجسد المادي قبل الموت,فمثبلُ لو 

د ٌموت دون أن ٌعلم وٌنفصل جسده األثٌري وهو الٌزال ٌتؤلم وٌعتقد كان شخص ٌحتضر وٌتؤلم وكان األلم شدٌداً,فإنه ق

أنه لم ٌمت بعد,وٌتسائل لما األشخاص حوله ٌتجاهلونه,وهذا ربما هو السبب فً ظاهرة األشباح,لم أرى فً حٌاتً شبح 

لى الطرٌق وهً ال بالمعنى الحرفً,ولكن خبلل إحدى تجاربً فً اإلسقاط النجمً رأٌت جسد أثٌري لقطة وكانت تسٌر ع

تعلم أنها نائمة اآلن,عندما حاولت اإلمساك بجسدها األثٌري حاولت الهرب وكانت متفاجؤة من قدرتً على الطٌران 

والحركة السرٌعة نحوها,وعندما أمسكتها حاولت عضً,وكان هذا مإلم بشكل كبٌر,الحدٌث عن طبٌعة هذه األجساد 

 سبعة طوٌل,وسؤتحدث عنها فً التجارب البلحقة.األربعة والتً ٌقال بؤن عددها الحقٌقً 

لنعد اآلن إلى الزمن حٌث تعرفت على الجاثوم من الناحٌة العلمٌة,ساعدتنً النظرة الجدٌدة على التؽلب على الخوؾ 

الواعً,ولكننً لم أعد إلى التؤمل أو محاولة اإلسترخاء مجدداً وصممت على دراسة كل تلك األشٌاء بطرٌقة علمٌة قبل 

حاولة القٌام بؤي شًء بشكل تجرٌبً,فً هذه المرحلة نمى لدي حقد شدٌد نحو أي إعتقاد أعمى,وإنجذبت نحو منهج م

التفكٌر العلمً و التنوٌر والتفكٌر الحر بشكل عام,ومن األشٌاء الطرٌفة التً فعلتها فً ذلك الوقت هً كتابة "القوانٌن 

 ٘٘,قانون1ٔ,قانون ٔأكثر من القول أمام زمبلئً فً المدرسة:قانون المئة" التً قررت اإللتزام بها فً حٌاتً,فكنت

وهكذا,وكل قانون كان عبارة عن حكمة أو مبدأ وماشابه,ببساطة كان كل ذلك نوع من الرؼبة فً صناعة المعتقدات بدالً 

 من اإلذعان لها دون مبرر,ربما أصؾ هذه المرحلة بنوع من التهٌئة إلستقبال المعرفة الجدٌدة.

 "اإلعتقاد األعمى هو سجن للعقل وحدود لوعٌه"

 "اإلنسان تحت سٌطرة من ٌصنع إعتقاده"

 "الحقٌقة ال توصؾ بإعتقاد بل بتجربة"

 "ال أإمن بإعتقاد مبنً على الخوؾ أو الترهٌب"

 "ال أإمن بؤن الحقٌقة تصل عقول بعض الناس  بطرٌق ال ٌمكن لآلخرٌن إتباعه والوصول إلى نفس الحقٌقة"

  أإمن بؤن شًء موجود فقط ألنه ال ٌمكن إثبات عكس ذلك.""ال

 "وال أإمن بؤن شًء ما صحٌح ألن الكثٌر من الناس ٌعتقدون أنه كذلك"
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إعتقدت بؤننً أدركت من خبلل مبادئً العلمٌة الطبٌعة الحقٌقٌة للمجتمع والثقافة والدٌن,وما ٌحصل حولً وما دوري فً 

لجاثوم صدمة شدٌدة فً نفسً وكؤن األرض من تحتً زالت,كل ما بدا جمٌبلً ومستقراً كل ذلك وفً حٌاتً,سببت تجربة ا

وجٌداً أصبح اآلن قبٌحاً ومزرٌاً ومنحطاً,فؤنا لست حراً,أنا مجرد كٌس للقمامة ٌلقً فٌها أشخاص معٌنون فبلسفة علماء 

ول تلك األفكار وكانها لً ألننً مجرد كٌس ورجال دٌن أفكارهم الخاصة عن الطبٌعة الكون وهللا ووظٌفتً الوحٌدة هً قب

قمامة لنفاٌاتهم الفكرٌة,كنت أسمٌها "نفاٌات" ألنها كذلك,حتى الكلمات هً عدٌمة المعنى,لو ذكرت لك اللون األزرق فإنك 

ثر تفكر بلون أزرق سبق ان شاهدته ولٌس اللون األزرق الذي شاهدته أنا والذي قد ٌختلؾ فً درجة شدته أو ؼمقه أو األ

الذي تركه فً داخلً,لذا ال ٌمكن أن ٌعرؾ األعمى معنى الضوء أو اللون,ألنه ببساطة ال توجد فً عقله برمجة"تجربة" 

ٌمكن له من خبللها فك معنى الكلمات التً ٌسمعها والتً ال معنى حقٌقً لها ولٌست سوى مفاتٌح تطلق إعتقاداتنا 

عقولنا عن ما نعتقد بؤنه الصورة المطلوبة,فً ذلك الوقت دفعت التفكٌر  ومفاهٌمنا الخاصة عن األشٌاء لتشكٌل صورة فً

المنطقً والفلسفً إلى أبعد مدى ٌمكن لك تصوره,والذي ال ٌمكن لك تصوره إذا لم تكن لك تجربة سابقه به,بالنسبة لً فً 

من خبللها ما كان ٌجب أن  ذلك الوقت فاألمر ٌتجاوز كثٌراً كشؾ خزعبلة دٌنٌة بطرٌقة علمٌة,بل كان بوابة أدركت

أفهمه منذ زمن بعٌد جداً,العالم الذي أراه ما هو إال إنعكاس ألفكاري ومعتقداتً,وإعتقدت بؤنه كلما أسرعت فً فهم هذه 

الحقٌقة كل ما كان ذلك أفضل,كما إعتقدت بإن الصراع الحقٌقً فً هذا العالم هو بٌن رجال الدٌن والعلم,بٌن الخرافة 

العبودٌة الفكرٌة والتنوٌر,بالطبع لم أحدث الكثٌر حولً عن طبٌعة هذا "التحرر الفكري" ألنه من الصعب أن  والحقٌقة,بٌن

ٌفهم ضفدع ٌعٌش فً بئر معنى المحٌط,فهو سٌحاول قٌاس إتساعه بإتساع البئر الذي ٌعٌش داخله,ببساطة األمر خارج 

ر خارج الصندوق",وحتى الٌوم أعرؾ الكثٌر من األشخاص الذٌن قدرته على التصور والتفكٌر,لذا دائماً ما كنت أردد "فك

ٌتمتعون بقدرة طبٌعٌة على اإلسقاط النجمً أو قدرات روحٌة آخرى وٌتهمون بالشعوذة أو السحر أو حتى بالضبلل 

تبلفهم" كنوع واإلنحراؾ فقط ألنهم مختلفون,لهذا حسب رأي تؤثٌر كبٌر فً عدم تنمٌة قدراتهم الذاتٌة وتقدٌرهم لقٌمة "إخ

من التمٌز,ولنعد إلى الصندوق الذي الزال ٌعٌش فٌه الكثٌر من الناس,فبعضهم أدمن العٌش داخل الصنوق إلى درجة 

"الفوبٌا من الخروج",بالطبع فؤنا ال أدعو إلى إلقاء كل المعتقدات والقناعات الشخصٌة فهذا جنون,جمٌعنا كاألطفال,نحن 

الحٌاة,ولكن فً مرحلة ما إذا لم ٌنضج الطفل وٌتعلم التفكٌر بنفسه وتقرٌر أي القناعات هً  نحتاج القناعات للبقاء على قٌد

الصحٌحة و أٌها هً السلبٌة أو الخاطئة فهو على األرجح سٌصبح مجرد نسخة كربونٌة من والدٌه أو مجتمعه,وفً الوقت 

د حثٌثة وتطور جٌد للوعً,من كان ٌجرأ على الذي تعتقد بؤنك الحقٌقة تحت قدمٌك هً بعٌدة كل البعد عنك,هناك جهو

عام؟,وهإالء الذٌن ٌشعورن بالضٌق بسبب قدراتهم روحٌة لدٌهم  ٓ٘الحدٌث عن اإلسقاط النجمً أو علوم الطاقة قبل 

ٌجب ان ٌشعروا باإلمتنان هلل ألنه خلقهم فً هذا العصر المزهر بالوعً والعلم والتكنولوجٌا والمنفتح قلٌبلً على ما هو 

جدٌد,كما أن العدٌد من الناس ٌختبرون هذه الظاهرة بشكل أكبر كل ٌوم بسبب تحول كونً سنتحدث عنه الحقاً,ذكرت 

سنة فً الماضً" كان  ٖٓروبرت مونروه فً كتابه "الرحبلت النهائٌة" بؤن عدد المسقطٌن النجمٌٌن فً عصره "حوالً 

 ,واعتقد الٌوم أن عددهم بالمبلٌٌن. ٓٓٓٙنحو 

 ذىار اىرودٍاإلضر 

كثٌراً ما ٌؤتً هذا السإال"هل إذا خرجت من جسدي فإنً لن أستطٌع العودة أو ٌتم إحتبلل جسدي من قبل روح 

سنة الماضٌة عن عدم قدرة شخص على العودة إلى  ٓٓٔؼرٌبة",وجوابً البسٌط,لم ٌتم تسجٌل أي حالة على األقل خبلل 

ٌضاً ,وطبعاً كبلمً لن ٌعنً الكثٌر لهإالء المتمسكٌن بقناعة معٌنة بؤن جسده,وهذا الكبلم ٌنطبق على تجاربً الخاصة أ

األمر ممكن,ولن أحاول فً ٌوم من األٌام اإلشتباك معهم فلسفٌاً فً مناقشة قناعاتهم الذاتٌة,ولكن من واقع تجربتً فالجسد 

ا من المفٌد هنا أن أذكرها ألوضح ال ٌترك خاوي أبداً خبلل اإلسقاط النجمً,نحن تحدثنا عن أربعة أجساد أثٌرٌة,لذ

الصلب,الجسد الثانً هو جسد الطاقة الرئٌسً,هذا الجسد ٌبقى بصورة -المادي-المسؤلة,الجسد األول هو الجسد الفٌزٌائً

دائمة فً داخل الجسد الفٌزٌائً وال ٌخرج أبداً سوى عند الموت,جمٌع الشاكرات متصلة بهذا الكٌان,وهو عالً الطاقة 

اٌة,وحتى المسقطون النجمٌٌون ال ٌعرفون الكثٌر عنه,الجسد الثالث هو جسد الزمن الفعلً وهو المسإول عن ومنٌع للؽ

الخروج فً محٌط الكون المرئً,إذا خرجت من الجسد ورأٌت منزلك أو جسدك وهو ملقى على السرٌر فهذا ٌعنً بؤنك 

وأن جسدك األثٌري الذي تستخدمه كمركبة لوعٌك فً ذلك فً منطقة الزمن الفعلً الفاصلة بٌن العالم الحقٌقً واألثٌري 

الوقت هو جسد الزمن الفعلً,عند الدخول إلى نطاق العالم واألبعاد األثٌرٌة فإن ٌحصل إنفصال جدٌد من جسد الزمن 

ن الفعلً أي إسقاط نجمً ثانً ومن هنا أتت كلمة "إسقاط نجمً",اإلسقاط النجمً األول لٌس بالفعل إسقاط نجمً أل

صاحبه لم ٌصل بعد إلى أي بعد أثٌري,ولم ٌدخل وعٌه إلى الجسد النجمً,ولكن هذا الخطؤ شائع ألنه ببساطة الخروج من 

 الجسد ٌبدو للكثٌر نهاٌة الطرٌق بٌنما هو فً الحقٌقة لٌس سوى البداٌة لطرٌق ال أستطٌع رإٌة نهاٌته حتى اآلن.

من الجسد من خبلل الكثٌر من الكتب التً كانت تربط بٌن خبلل دراسة الجاثوم تعرفت على تجارب الخروج 

ً ما ٌعنٌه الخروج من الجسد فً ذلك الوقت, ولكننً كنت أشاهد الكثٌر من األفبلم حٌث ٌخرج  الظاهرتٌن,لم أفهم حقا

,كما طٌؾ من أجساد الناس التً تحتضر و ما شابه وتخٌلت بؤن الخروج من الجسد ال ٌرتبط سوى باإلقتراب من الموت
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أننً كنت على قناعة بالتفسٌر العلمً لهذه الظاهرة وهو "تفاعبلت الدماغ العشوائٌة" والتً تشمل تفاعبلت فً المناطق 

المسإولة عن الحركة مما ٌسبب إعتقاد الدماغ بؤن الجسد ٌتحرك دون أن ٌتحرك بالفعل,كما أننً تعلمت الكثٌر عن الهالة 

ً إلى أٌن  و الطاقة وحاولت بإستخدام المعرفة الجدٌدة تطوٌر تمارٌن اإلسترخاء التً كنت أقوم بها دون أن أعرؾ حقا

سٌقودنا األمر,من الطرٌؾ أن هدفً األول كان الحصول على قدرة باراسٌكلوجٌة بتحرٌك األشٌاء بقوة العقل لٌنتهً 

 األمر بً بحركة العقل نفسه حول األشٌاء.
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 داخو اىْظاً اىجسء اىصاٍّ:

 ٍقذٍح اىجسء اىصاٍّ

الدرب األزرق هو نظام إلحداث حالة خروج من الجسد بشكل واعً,خبلل السنوات إتطلعت على الكثٌر من األنظمة 

مقارنتها باألسلوب  واألسالٌب فً الخروج من الجسد من خبلل عشرات الكتب والتسجٌبلت المرئٌة والمسموعة,وعند

( وجدت بؤن هناك الكثٌر من العناصر المشتركة بٌن ٘الذي وصلت به إلى اإلسقاط النجمً ألول مرة )راجع التجربة 

طرٌقتً وبٌن العدٌد من الطرق اآلخرى كما أن بعضها إحتوت عناصر إٌجابٌة أضفتها إلى روتٌنً الخاص فً 

من جمعها كلها فً هذا النظام,وهو مناسب جداً لجمٌع األعمار وسهل فً  التدرٌب,وبعض النصائح الهامة,الٌوم أتمكن

التطبٌق,أناشدك فقط أن تلتزم بكل ما هو منصوص علٌه هنا بؤكبر قدر ممكن من الدقة واإلبتعاد عن كل ما أطلب تجنبه 

 حتى ٌتحقق لك األثر المطلوب.

 

 اىرذضُر

اط النجمً هو مرحلة التحضٌر,فمعظم الكتب والمراجع تتحدث فوراً من األشٌاء التً ٌندر أن تجدها فً أي نظام لئلسق

عن تقنٌات اإلسترخاء دون ذكر للتحضٌر المكانً والنفسً بشكل خاص,التحضٌر هو الخطوة األولى التً ٌجب أن تفكر 

 ؤذكرها هنا.بها قبل القٌام بؤي شًء,لدي تقنٌات أساسٌة لتحضٌر المكان و تقنٌات آخرى للتحضٌر النفسً والجسدي س

 بالنسبة إلى المكان:

الموقع الذي تقوم باإلسقاط النجمً فٌه مهم نوعاً ما فً بعض الحاالت,وعدٌم األهمٌة فً حاالت آخرى,لكن فعبلً أحب أن 

تجّرب هذه الخطوات التالٌة لتجد إن كان لها تؤثٌر إٌجابً مهم فً تدرٌباتك لئلسقاط النجمً,فبعض األماكن فً الؽرفة أو 

منزل ؼٌر مناسبة للممارسة والتدرٌب على نشاطات روحٌة,هذا مرتبط إما بطاقة المكان,أي أن الطرٌقة التً تتدفق بها ال

الطاقة فً الموقع ال تساعد على اإلسقاط النجمً,أو أن هناك تلوث طاقً فً المكان ٌجب إزالته,سنقوم هنا بعبلج 

 قاط النجمً حسب تتدفق الطاقة:المشكلتٌن معاً,بالنسبة إلى الموقع المناسب لئلس

" علم دراسة طاقة المكان,وهو علم صٌنً قدٌم ٌزعم الصٌنٌٌون بؤن ترتٌب Feng Shui هناك علم ٌدعى الفونج شوي "

ً للطاقات  األثاث فً المنزل بطرٌقة معٌنة ٌسمح للتشً بالتدفق بطرٌقة أفضل مما ٌساعد فً جعل المنزل مرٌحاً وجاذبا

المال والثروة والعبلقات السعٌدة,وضع األثاث وترتٌب المنزل بالفونج شوي ٌحتاج إلى معرفة بهذا العلم  اإلٌجابٌة أو حتى

وبوصلة,وٌمكن بهذا العلم معرفة أكثر مناطق المنزل طاقة و مناسبة لتدرٌب اإلسقاط النجمً,وهو ٌقابل أفضل مناطق 

شوي ٌمكن أن تجّرب حٌلة بسٌطة أستخدمها منذ زمن ألعرؾ  المنزل للصبلة أو العبادة,إذا لم ٌتوفر لك معرفة بالفونج

ً للطاقة,وذلك عن طرٌق النوم فً كل زاوٌة ومبلحظة طبٌعة األحبلم هناك,األحبلم  أكثر زواٌا الؽرفة طاقة أو تدفقا

,أما الزواٌا مرتبطة بالطاقة,فلو كان تدفق األحبلم فً المكان ؼٌر مناسب أو سلبً فلن ترى أي أحبلم أو سترى الكوابٌس

المناسبة لئلسقاط النجمً فسترى فٌها أحبلم واضحة وجمٌلة أو على األقل تتذكر بؤنك شاهدت حلم ما,عندها إتخذ تلك 

 الزاوٌة موضع للتدرٌب على اإلسقاط النجمً وٌمكن أن تكون موضع للنوم أٌضاً.

ً على النوم عند الجلوس  ٌفضل الفصل بٌن مكان النوم و مكان التدرٌب على اإلسقاط النجمً,ألننا مبرمجون سٌكولوجٌا

فً المكان الذي ننام فٌه بالعادة,لذا تجد صعوبة فً الدراسة على السرٌر,وٌمكن أن تؽفو بسرعة خبلل تمارٌن اإلسقاط 

النجمً إذا إستخدمت السرٌر فً التدرٌب علٌه,إذا لم تتمكن من الحصول على مكان خاص مرٌح وآمن لئلسقاط النجمً 

أن تقوم بجمٌع التدرٌبات على السرٌر,وٌجب فً هذه الحالة أن تقوم بعمل برمجة جدٌدة للعقل بؤن تقوم ٌومٌاً  ٌمكن

بالتدرٌب على اإلسقاط النجمً فً السرٌر وفً نفس الوقت حتى تمحو البرمجة السابقة وعندها سٌصعب علٌك النوم فً 

م,ٌمكن لك اإلستٌقاظ باكراً لصبلة الفجر وبعض الصبلة تعود ذلك الوقت وتبقى مستٌقظ لبعض الوقت اإلضافً قبل النو

إلى السرٌر وتبقى مستٌقظاً تمارس تمارٌن اإلسقاط النجمً لساعة تقرٌباً قبل الذهاب إلى العمل أو الدراسة,وهذا جٌد جداً 

 بلل التدرٌب وبعده.ألن معدالت السٌراتونٌن تكون عالٌة فً الصباح الباكر مما ٌساعد على بقاء العقل مستٌقظاً خ
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 بالنسبة إلى التلوث الطاقً للمكان:

المكان ٌمكن أن ٌكون ملوث بطاقة سلبٌة عالٌة,إما بسبب وجود طاقة سلبٌة من الفرد نفسه,أي أن تكون الؽرفة مكان شهد 

نجمً ٌعٌش صراع أو عراك أو حتى قتل أو حزن شدٌد وبكاء وماشابه من المشاعر السلبٌة,وقد ٌكون سبب التلوث كٌان 

فً المكان منذ فترة طوٌلة جداً,فً الحالتٌن ٌمكن العبلج وبذلك بإحضار فناجٌن قهوة صؽٌرة وملإها بالملح ونشرها فً 

الزواٌا األربعة للؽرفة,للملح قدرة على تفتٌت الطاقة السلبٌة وإمتصاصها,وٌجب ان ٌلً وضع الملح أن ٌجلس الشخص 

ٌة نقل الطاقة السلبٌة إلى الملح الموجود فً الفناجٌن األربعة,وٌمكن أن تكون النٌة فً منتصؾ الؽرفة للتؤمل,وٌستحضر ن

دقٌقة فً جلستٌن,واحدة كل ٌوم,لمدة  ٖٓبؤي شًء مناسب للشخص,وأن تكون بالتخٌل,على أن ٌستؽرق األمر نحو 

لصوت ولكن ال ٌتم إقفاله,تشؽٌل ساعة كاملة,وعند النوم ٌمكن تخفٌض ا ٌٕٗومٌن,ثم ٌلً ذلك تشؽٌل القرآن فً المكان ل

صوت القرآن طارد للكٌانات النجمٌة,وخاصة تلك التً تلحق األفراد بعد العودة إلى الجسد,وذلك حصل معً فً مناسبات 

عدٌدة وكان اللجوء للقرآن كحل نهائً فعّال فً طرد أي كٌان نجمً فً الموقع مهما بلؽت قوته,وٌمكن إختبار النتٌجة 

و المكان من أي طاقات سلبٌة بعد قرآءة القرآن لفترة ٌوم فً الموقع,ٌفضل أن تكون القرآءة مسجلة فً والتؤكد من خل

كاسٌت أو أسطوانة وبصوت شخص ٌتقن القراءة وتكون متمهلة,والؽرض من القرآءة لٌوم هو أن ٌختم القرآن فً الموقع 

 على األقل لمرة أو مرتٌن.

ً وخالً من الؽبار واألتربة,كما ٌجب تنظٌؾ الشراشؾ و األؼطٌة وتعرٌضها ٌجب أٌضاً أن ٌكون المكان نظٌؾ وصح

 للشمس ٌومٌاً لبضعة ساعات لمدة أسبوع,ومن الجٌد أن ٌحوي المكان شًء من النباتات خاصة الصبار الشوكً.

الخاصة وطاقة بعد إٌجاد المكان المناسب لتمارٌن اإلسقاط النجمً وتنظٌفه وترتٌبه,ٌجب عمل تزامن بٌن طاقتك 

 المكان,وذلك ٌتحقق بالتالً:

 ٌفضل أن تستخدم األؼطٌة التً تستخدمها منذ زمن بعٌد ما لم تكون متسخة جداً أو ممزقة.

على السرٌر قم بتمرٌر ٌدك على اإلطار الخشبً أو المعدنً لعدة مرات,كما عند النوم تقلّب على السرٌر كثٌراً لتترك أثر 

على الوسادة و تخٌل مواقؾ جمٌلة فً حٌاتك وأنت تنظر لها وأنت مستلقً على السرٌر,أي من طاقتك علٌه,ضع رأسك 

أدخل السرٌر إلى تلك الذكرٌات أو المشاهد الجمٌلة,مثبلً ٌمكن لك تخٌل شاطىء بحر جمٌل جداً وتتخٌل السرٌر موجود 

الرٌاح وهً تتحرك بجانبك أو تحاول تحرٌك على الشاطىء وأنت تستلقً علٌه وتنظر إلى السماء الملٌئة بالنجوم وتشعر ب

جزء من أؼطٌة السرٌر,كما حاول تخٌل صوت البحر,وٌمكن لك إستخدام صوتٌات دماؼٌة واإلسترخاء على السرٌر مع 

 التخٌل .

من المهم أن تصنع ذكرٌات سعٌدة على السرٌر لتمحو بها اي ذكرٌات أو طاقات سلبٌة خاصة لو كنت تذهب إلى السرٌر 

وم جالباً معك كل همومك وطاقاتك السلٌبة إلٌه والتً ال تشعر بتراكمها الٌومً على السرٌر,إال إذا إستٌقظت ووجدت كل ٌ

نفسك مرهقاً,عندها إعلم أن الطاقة السلبٌة التً تراكمت على السرٌر بلؽت حداً كبٌراً أو أن كٌان نجمً موجود بالقرب 

 ٌر ومعظم األثاث من الخشب ولٌس المعدن....منه,من الجٌد أٌضاً لو أمكن أن ٌكون السر

 فِ اإلىرذاف

من األشٌاء التً تم إهمالها بشكل متكرر فً جمٌع مناهج تدرٌب اإلسقاط النجمً هو طرٌقة إستخدام األؼطٌة على 

ام دون السرٌر,فمعظمنا ٌستلقً على السرٌر وٌضع فوقه ؼطاء أو إثنٌن ثقٌلٌن أو ؼطاء ثقٌل وشرشؾ وأحٌانناً البعض ٌن

ؼطاء,للؽطاء أهمٌة كبٌرة فهو ٌعمل على منع تسّرب الطاقة الحرارٌة التً تخرج من أجسادنا وبالتالً نشعر بالدؾء بعد 

 فترة,كما أنه ٌعمل على حبس وتكثٌؾ طاقتنا الدخلٌة بمقدار قلٌل ولكنه مهم فً تجارب الخروج من الجسد.

ؾ بؤحدها أو بجمٌعها,بمعنى أن ٌحٌط الؽطاء بكل الجسد كما لو كان شرنقة الطرٌقة المثالٌة إلستخدام األؼطٌة هً اإللتحا

أو جبٌرة كبٌرة,لؤلمر فوائد عدٌدة,عضبلت الجسد عند اإلقتراب من النوم أو التعرض للبرد تبدأ فً اإلرتخاء على الهٌكل 

الشخص عن التمرٌن بفعل العظمً أو الشد ,العضبلت المرتخٌة أو المشدودة تسبب آالم وتشنجات تعمل على توقؾ 

األلم,كنت أعانً من الكثٌر من التشنجات فً قدمً عندما كنت أحاول دخول المرحلة اإلنتقالٌة,وعندما آذٌت قدمً فً أحد 

األٌام وتم لفها برباط شدٌد,لم أشعر بؤي آالم أو تشنجات ألن الرباط كان ٌمنع العضبلت من اإلرتخاء أو الحركة,وٌعمل 

اإللتحاؾ هو فكرة شبٌه بهذا,حٌث ٌجب شد ؼطاء حول الجسد بقوة كما لو كان جبٌرة كبٌرة,لو كان على ضمها معاً,

الؽطاء كبٌر ومناسب ٌمكن فقط وضعه على الجسد والتقلّب على السرٌر عدة مرات حتى ٌحٌط بالجسد إحاطة كاملة 

موٌاء المصرٌة,وٌجب أن تكون الٌدٌن وبشدة, ثم إتخاذ وضعٌة اإلستلقاء على الظهر,هذه الوضعٌة تشبه وضعٌة الم
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والذراعٌن على جانبً الجسد داخل اللحاؾ,ٌمكن عندها وضع أؼطٌة أخرى فوق اللحاؾ إذا كان الجو بارد,وسٌكون من 

الجٌد لو طلبت من أحدهم القٌام بذلك بدالً عنك,اآلن تحرك داخل اللحاؾ قلٌبلً حتى ٌحتك جسدك بقماش اللحاؾ و ٌساعد 

رارة تبقً اللحاؾ دافىء إلى فترة مناسبة وفً نفس الوقت تساعد أكثر على اإلسترخاء,فً النهاٌة قم بشد فً تولٌد ح

اللحاؾ قلٌبلً من الجانبٌن حتى ال تسمح للعضبلت فً الجسد باإلرتخاء حتى فً أعمق درجات اإلسترخاء الجسدي 

اخلٌة تحٌط بك وتؽطٌك فً حدود اللحاؾ وٌمكنك اإلستعانة والدخول للمرحلة اإلنتقالٌة,فً المرحلة التالٌة,تخٌل طاقتك الد

بالحرارة التً قمت بتولٌدها وتخٌل أنها طاقتك الخاصة ومحاولة نقل الدفىء إلى مناطق مختلفة من الجسد,كما تخٌل بؤنك 

ر,العدٌد مما قزم صؽٌر جداً تتجول أو تطٌر فوق اللحاؾ وفً حدوده وكؤن الثناٌا علٌه جبال بالنسبة لمقٌاسك الصؽٌ

أسرده هنا سٌبدو سخٌؾ للؽاٌة ولكنه ٌساعد كثٌراً فً جعل المكان الذي تحاول اإلسقاط النجمً فٌه مكان محبب لك 

 وٌشعرك بالراحة والسعادة فٌه وهذا هو المطلوب فً النهاٌة,وٌمكن تجربة األمر وستدهش من النتائج.

 اإلضقاط اىْجٍَ واألدالً اىىاضذحدفرر 

وم الشخص بكتابة أحبلمه أو أي تقدم ٌحزه فً تمارٌن اإلسقاط النجمً ألن ذلك ٌعد محفز و مساعد,وبرمجة أفضل أن ٌق

سٌكولوجٌة تساعد فً التقدم خبلل البرنامج,البعض ٌخشى من قراءة مذكراته من قبل اآلخرٌن,فً هذه الحالة ٌمكن 

األسالٌب التً كنت أمارسها فً طفولتً وتخٌلت أنها ألعاب تدوٌنها أثٌرٌاً,أو من خبلل ؼرفة العقل الداخلٌة,وكبلهما من 

ً فً كتب علمٌة محترمة جداً وفً علوم النفس والسٌكولوجً والبرمجة العصبٌة,وحتى فً  ٘ٔللتسلٌة ألجدها بعد  عاما

طة عن كتب عن األحبلم الواضحة,التدوٌن األثٌري هو أن تكتب مذكراتك بخٌالك,فً البداٌة ٌجب أن تدون كلمات بسٌ

التجربة أو الحلم,لنفترض أنك شاهدت حلم عن شاطىء البحر ورأٌت فٌه حبار أحمر كبٌر وبعض األحداث 

أحمر....وهكذا,الكلمات الداللٌة عدٌمة  -حبّار -الؽرٌبة...ٌجب عندما تستٌقظ أن تكتب بضعة كلمات داللٌة,مثل :بحر

 إذا كان كاتبها,أنا أحاول التعاطً مع هإالء الذٌن ٌرفضون المعنى بالنسبة لؽٌر صاحبها,ولن ٌعرؾ أحد ماذا تعنً إال

تسجٌل مذكراتهم كاملة,ألن البعض له أسباب وجٌهة لعدم التسجٌل,فمثبلً ٌمكن أن تستخدم المذكرات الخاصة فً األحبلم 

هذه المذكرات فً التحلٌل النفسً للشخصٌة وكشؾ نقاط القوة والضعؾ فٌها,لذا ال ٌرؼب الكثٌر من األشخاص أن تقع 

فً أٌدي من ال ٌحق له قراءتها,إن تدوٌن كلمات داللٌة فقط ٌحل المشكلة,فحتى لو ضاعت المذكرات أو سرقت فلن ٌتمكن 

إن تدوٌن األحبلم ٌهدؾ إلى القٌام بنشاط متواصل ولمدى كبٌر من الزمن,فبل ٌجب  أحد من فكر رموزها سوى صاحبها,

إلى الملل فً مرحلة ما,ٌنصح بتخصٌص دفتر ممٌز,بؽبلؾ ذو نقشة خاصة أو ان ٌكون هذا الفعل متكلؾ أو ٌإدي 

بؽبلؾ مقوى ٌجعل من الدفتر ممٌزاً,ٌوضع الدفتر والقلم بالقرب من السرٌر,عند اإلستٌقاظ من النوم,ٌبقى الشخص على 

ل خط فً الدفتر وٌكتب علٌه السرٌر لدقٌقة واحدة ٌتذكر كل ماٌمكن تذكره من الحلم أو األحبلم التً رآها ثم ٌقوم بعم

 التارٌخ ثم أسفل الخط ٌكتب مجموعة من الكلمات الداللٌة,مثال:

 لو أنك حلمت بؤنك سافرت إلى إٌطالٌا فٌمكن كتابة:

نوافٌر ....إلخ وكل كلمة تمثل موقع أو إحداثً زمانً ومكانً او فكرة بسٌطة,وعملٌة التدوٌن هذه  -برج بٌزا المائل -بٌتزا

 تستؽرق أكثر من دقٌقتٌن أو ثبلث سطور من الكلمات. ٌجب ان ال

خبلل الٌوم عندما ٌجد الشخص متسع من الوقت,ٌجلس فً مكان مرٌح وٌنظر إلى مجموعة الكلمات التً كتبها فً 

الصباح,وٌحاول عندها تدوٌن الحلم الذي رآه بشكل أكبر فً التعبٌر والتصوٌر,فٌوجد من الكلمات المنفصل مشاهد متصلة 

 تى ولو كانت المشاهد ال تإدي إلى قصة متكاملة,فمثبلً:ح

 من كلمة بٌتزا:

 ذهبت إلى مطعم لتناول البٌتزا اإلٌطالٌة وتناولنا هناك الؽداء ...

 ومن كلمة برج بٌزا المائل:

 ذهبت إلى برج بٌزا المائل وقمت بإلتقاط بعض الصور مع أصدقائً الذٌن كانوا معً فً الحلم.

مشهدٌن متواصلٌن كؤن تكون أكلت البٌتزا ثم ذهبت إلى برج بٌزا المائل فإنك تكتب ذلك فً جملة واحدة لو أدركت أن ال

 وكؤنها مشهد متكامل من قصة فً الحلم.
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فً العادة هناك عدة أحبلم تراها فً نفس اللٌلة لذا من الطبٌعً تماماً أن تشعر بالتشوٌش وكثرة المشاهد وعدم ترابطها فً 

 ن لؤلحبلم.بداٌة التدوٌ

من المشاكل التً قد تصادفها فً هذه المرحلة هً عدم القدرة على تذكر شًء,فتبدو الصفحات الفارؼة كعوامل إحباط 

 تمنعك من تذكر أي حلم لفترة طوٌلة,إن ذلك ٌتم التؽلب علٌه بالوعً بحقٌقتٌن:

لشخص ال ٌحلم,حتى األفراد فً الؽٌبوبة ٌحلمون أحبلم,وال وجود  8-ٗاألولى :اننا نحلم دائماً,الجمٌع ٌحلم كل ٌوم من 

أٌضاً,لذا فعدم تذكر الحلم ال ٌعنً انه ؼٌر موجود,ٌجب أن تزرع هذه القناعة فً عقلك بشدة,وتقول فً نفسك نعم أنا أحلم 

 والحلم موجود وعلً فقط تذكره.

ٌسجل كل شًء وبدقة أسطورٌة,لذا ٌمكن الثانٌة:أننا ال ننسى شًء,عقولنا الواعٌة هً التً تنسى ولكن العقل الباطن 

أحٌانناً إستعادة بعض الذكرٌات بالتنوٌم المؽناطٌسً عندما ٌفشل الشخص فً تذكر بعض األحداث ألنها تكون ذو طبٌعة 

 نفسٌة صادمة أو سلبٌة,فالعقل الباطن هو سجل حً ودقٌق جداً ال ٌفوته أي شاردة او واردة,إذاً لماذا ننسى؟

تضع ظرؾ برٌد فً مدٌنة وتطلب من شخص العثور علٌه,هذا الشخص هو الوعً,وبقدر نشاطه وذكائه  األمر أشبه بؤن

ٌمكن له العثور بسرعة على الظرؾ,المشكلة فً النسٌان ال تعنً بؤن الخبلٌا التً فٌها المعلومات قد تلفت أو أن 

 ها داخل العقل.المعلومات تبخرت من عقولنا بل أن الوعً ال ٌعرؾ ٌكؾ ٌصل لها فً مكامن

الطرٌقة التً ٌمكن بها الوصول إلى المعلومات بسرعة فً العقل هً بإستخدام مشاعر التصمٌم واإلرادة والثقة بؤن 

الظرؾ أو المعلومة المطلوبة موجود فً الرأس وأنه علً فقط الوصول له,إذا إستٌقظت وحاولت تذكر الحلم ولم ترى أي 

س عمٌقة وركز أكثر وتسائل فً عقلك ,ماذا رأٌت فً حلمً البارحة؟!,إستمر فً شًء فً عقلك فبل تٌؤس,بل خذ أنفا

التساإل وسٌبدأ عقلك فً إعطائك بعض الصور والمشاهد المتواصلة,إذا حصلت على شًء فتمسك به,وقم بإعادة 

د فً الوصول إلى مشاهدته فً مخٌلتك مراراً وتكراراً إلى أن ترى المشهد التالً ٌظهر بنفسه,وهكذا إستخدم كل مشه

المشهد الذي ٌلٌه إلى ان تحصل على كل الذكرٌات المطلوبة,العقل بحاجة فقط إلى كلمات وهً توجد فً مناطق الدماغ 

التً تحوي الذكرٌات المطلوبة,فعند تسجٌل الكلمات الداللٌة,فإنه ٌمكن فً وقت آخر إعادة سردها وهً ستقوم بتفعٌل 

ات مما ٌساعد فً إعادة تنزٌلها إلى مستوى مقبول من الوعً ٌمكن عندها تذكرها,إذا لم مناطق الدماغ التً تحوي الذكرٌ

ترى أي شًء رؼم محاوالتك الحثٌثة للتذكر كؤن تكون الذكرٌات فً مستوى ؼٌر قابل للتذكر فً العقل الباطن,فبل 

ٌعمل على دفع الذكرٌات إلى تٌؤس,بل أعد المحاولة عدة مرات خبلل الٌوم وفً مواقؾ مخلتفة,على األرجح هذا س

مستوى أكثر قابلٌة لئلستعادة والتذكر,عند كتابة الذكرٌات ٌجب الحفاظ على دفتر األحبلم منظم وجمٌل وقراءته كلما 

سمحت الفرصة وهنا ٌبرز أهمٌة العنصر اآلخر فً العملٌة وهو المشاركة,إن مشاركة األحبلم الواضحة مع شخص آخر 

تدوٌن األحبلم ٌومٌاً حتى ٌجد ما ٌكتبه للطرؾ اآلخر فً مقابل ما ٌقدمه اآلخر من ذكرٌات ألحبلمه ٌدفع المرء لئللتزام ب

الواضحة.,إن معٌار النجاح فً األحبلم الواضحة هو المواصلة فً التدوٌن واإلهتمام باألحبلم والحدٌث عنها ,ولٌس القٌام 

هو نوع من المهارة المستدامة والتً تتطلب إٌجاد عادة ثابتة بمجهود كبٌر دفعه واحدة ثم التوقؾ عن القٌام بؤي شًء,ف

تصبح برمجة ؼٌر قابلة لئللؽاء بسهولة,لو لم ٌتم تذكر الحلم ,ٌكتب تحت الخط "ال حلم اللٌلة",كذلك ٌجب تدوٌن التقدم فً 

جل أي مشاعر أو برنامح اإلسقاط النجمً فً نفس الدفتر,بمعنى أنك لو نجحت فً تمارٌن رفع الكوندولنً فإنك تس

 أحاسٌس أو تقدم شعرت به خبلل العملٌة.

التدوٌن األثٌري ٌتم بنفس المبادىء ولكن ذهنٌاً,فتبقى على السرٌر بعد اإلستٌقاظ مباشرة وتقوم بمحاولة تذكر كل شًء 

ٌة,وتقوم بتجمٌعها فً من الحلم الذي شاهدته,ثم تتخٌل كتابة كلمات بلون زاهً )البرتقالً أو األحمر( ألهم الكلمات المفتاح

جمل ومشاهد ذهنٌاً خبلل عدة مرات ٌومٌاً,ٌمكن أٌضاً اإلستعانة بالؽرفة الداخلٌة للعقل,هذه الؽرفة موجودة بالفعل,وٌمكن 

الوصول لها داخلٌة أثناء األحبلم الواضحة,وهً مختلفة من شخص إلى آخرى,وٌمكن إستخدامها فً الكثٌر من األشٌاء 

الذكرٌات,إلستخدام هذه الؽرفة تخٌل سنارٌو معٌن تذهب فٌه إلى مكان ممٌز تعرفه جٌداً وتحب التواجد بما فً ذلك تدوٌن 

فٌه,واإلختٌارات ٌمكن أن تكون المحدودة,المهم فً البداٌة أن ٌكون الوصول إلى المكان ٌتضمن تحرك نحو 

ة والتً ٌمكن لك تقلٌد العناصر أو إستبدالها فً األسفل,سؤسرد هنا السٌنارٌو الذي أستخدمه فً الوصول إلى ؼرفتً الذهنٌ

 السٌنارٌو بما ٌناسبك.

فً البداٌة أؼمض عٌنً وأتنفس ببطىء وعمق وأحاول اإلسترخاء,ثم أتخٌل أننً أهبط بمصعد لعدد كبٌر من 

ز الخمسٌنٌات الطوابق,عندما ٌفتح المصعد أجد نفسً فً طابق ملٌئ بالمكاتب الخشبٌة والكراسً الجلدٌة وكؤنها من طر

ً وعلٌه مصباح أحمر ٌضًء إذا دخل شخص ما  ً حدٌدٌا أو الستٌنٌات من القرن الماضً,أستمر فً التقدم ألجد بابا

الؽرفة,فً الداخل هناك العدٌد من شاشات الحاسوب المضٌئة وسط الظلمة و بعض الكاببلت و األسبلك المبعثرة وبعض 
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وسط توجد شاشة عمبلقة بها مإشر صؽٌر أخضر ٌضًء وٌطفى بإستمرار األزرار و العتبلت,والعدادات,ولكن فً ال

وٌكتب كل ما ألفظه,عندها أقوم بسرد كل الكلمات التً أرؼب بحفظها باللؽة اإلنجلٌزٌة وعندما أنتهً أكتب األمر 

"saveظ." وأقوم بالعودة من نفس الطرٌق الذي جئت منه وبالمصعد أقوم باإلرتفاع نحو األعلى حتى أستٌق 

السٌنارٌو السابق كان مناسب لً بما اننً أحببت الحواسٌب والتكنولوجٌا لفترة طوٌلة من حٌاتً و درست هندسة 

الحاسوب لثبلث سنوات,ولكن ٌمكن إستبدال المشهد السابق بؤي مشهد ٌناسبك وٌناسب مٌولك الخاص,وٌمكن إستخدام 

برمجة للعقل أو التخلص من عادة معٌنة عن طرٌق كتابة وحفظ الؽرفة الذهنٌة فً العدٌد من األشٌاء األخرى كعمل 

 المإكدات.

ً عند زٌارتها خبلل األحبلم الواضحة حٌث تصبح أكثر تعقٌداً وتتخللها بعض  مع الزمن فالؽرفة الذهنٌة تتطور وأٌضا

ا ٌحدث فً التنوٌم العناصر البشرٌة العاقلة كما ٌمكن من خبللها العودة فً الزمن و تصفح الذاكرة الباطنٌة كم

المؽناطٌسً وكلها إنعكاسات ال واعٌة داخل العقل,ولكن عندها تصبح أي تؤثٌرات فً هذه الؽرفة أكثر عمقاً وقدرة على 

التحكم بالعقل والجسد وهً تتؽذى فً البداٌة على إٌمان و قناعة الشخص بفاعلٌتها ولكنها فً النهاٌة تتمكن من البقاء 

ه العدٌد من األشخاص فً هذا العصر حٌث لدٌهم شخصٌات ثنائٌة األبعاد وال ٌدركون بؤن ألنفسهم وحدها,هذا ما ٌفتقر ل

عمق آخر وأنهم ٌعٌشون على سطح وعٌهم,إٌجاد هذا البعد الداخلً ولو كان وهمً إال أن النتائج التً ٌتركها هً نتائج 

 حقٌقٌة ولها تؤثٌر كبٌر.

  

 اىْجٍَ أَضا  ر ىيرَارَِ اإلضقاط ٍِ ّصائخ اىرذضُ

الحفاظ على نظافة الجسد والفم وتنظٌؾ األسنان,أٌضاً الحفاظ على نظافة المكان وخلوه من أي رائحة كرٌهة,تقلٌل الطعام 

والسوائل خاصة ,والذهاب إلى الحمام قبل القٌام بؤي تمارٌن إسقاط نجمً,تفٌد الكثٌر من الكتب فً مجال اإلسقاط النجمً 

اإلسقاط النجمً لٌس له أثر سلبً على التجربة بل ٌساعد على اإلسترخاء و تفرٌػ أي طاقة قد بؤن ممارسة الجنس قبل 

تكون محتبسة فً الجسد,كبار السن ومن ٌعانون من مشاكل جدٌة فً القلب أو جهاز التنفس ٌجب أن ٌستشٌروا الطبٌب 

دد لئلسقاط النجمً ,فروبرت بروس كان ٌقوم قبل القٌام بؤي تمارٌن للطاقة أو اإلسقاط النجمً,ال أعترؾ بوجود عمر مح

ً باإلسقاط النجمً حتى أٌام حٌاته  بتجارب الخروج من الجسد فً سن الثبلثة,كما أن روبرت مونروه كان ٌقوم أٌضا

ً لئلسقاط النجمً طالما أن الشخص ٌمكن أن ٌفهم كٌؾ ٌطبّق التمارٌن,إن المخاوؾ التً  األخٌرة,فكل سن مناسب تماما

المعتقدات الدٌنٌة وأن اإلسقاط النجمً قادر على تؽٌٌر بعضها هً مخاوؾ واهٌة,فما تعنٌه الحٌاه حقاً هو البحث تتعلق ب

فً معتقداتنا والبحث عن الحقٌقة أٌن كانت وبدون تحٌز لمعتقدات وما شابه ,وهو جزء من األخذ بالحرٌة الفكرٌة 

ألمل بؤن اإلختٌارات التً تم إتخاذها من قبل اآلخرٌن نٌابة عنك هً والتنوٌر,بدالً من التقوقع فً صومعة فكرٌة عمٌاء وا

 إختٌارات صائبة.

هناك فرق بسٌط بٌن الجنسٌن فً اإلسقاط النجمً,الرجال أكثر قدرة على القٌام به من النساء,السبب ٌكمن فً قدرة 

ً من أي تفكٌر أو قلق أو توتر, وهذا ما ال تتمتع به عقول النساء فً الرجال المدهشة على إبقاء عقولهم فارؼة تماما

العادة,كما أن الدورة الشهرٌة للمرأة تعمل على هدم أي تنمٌة للطاقة تقوم بها خبلل الشهر,مما ٌعنً أن علٌها العمل أكثر 

فً جانب الطاقة,ولكن فً نفس الوقت فالنساء أكثر مواضبة وحرص على التمرٌن من الرجال,كما أن لدٌهم براعة أكبر 

السٌطرة و تحرٌك الطاقة من الرجال رؼم أن طاقة الرجل أكبر من المرأة,وفً النهاٌة كل إنسان ٌحمل فً داخله فً 

جانب ذكوري وآخر أنثوي,وٌمكن أن ٌوجد رجال بطبٌعة أنثوٌة أكبر من الذكورٌة والعكس صحٌح فً النساء,لذا ال 

 لحواجز التً تضعها عقولهن.حاجز حقٌقً أمام النساء إلتقان اإلسقاط النجمً سوى تلك ا

 فِ اىرْفص

ال ٌوجد نمط تنفس محدد للتدرب على القٌام باإلسقاط النجمً,لكن التنفس ٌلعب دور مهم جداً فً تمارٌن اإلسترخاء 

 والهدوء العقلً,لذا من الضروري أن تتعلم كٌفٌة إستخدام التنفس فً هاتٌن الوظٌفتٌن:

ثوانً ثم الزفٌر  ٗوذلك بملء كل الرئة تماماً بالهواء ثم كبت هواء الشهٌق لنحو  فً البداٌة ٌجب أخذ ثبلث أنفاس عمٌقة

ببطىء وإخراج كل الهواء الموجود,ٌمكن تكرار هذا أكثر من ثبلث مرات وفً كل مرة تخرج الهواء من الصدر حاول 

خاء,كما أن التنفس العمٌق ٌساعد إخراج الضؽط النفسً والتوتر واإلسترخاء أكثر,هذه من أنجع الوسائل فً زٌادة اإلستر
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فً جمع الطاقة الضرورٌة للقٌام باإلسقاط النجمً,إذا شعرت باأللم أثناء حبس الهواء فً الصدر فهذا ٌعنً بؤنك تسحب 

 كمٌة مبالػ فٌها من الهواء.

 ٌجب التنفس من األنؾ فقط.

قاع تنفس مع إستحضار اإلنتباه العقلً فً العملٌة,ال بعد أخذ سلسلة من  األنفاس العمٌقة,ٌتم التنفس بشكل طبٌعً وإتخاذ إٌ

تؤخذ شهٌق أو زفٌر بدون وعً أو فً حالة من السرحان العقلً,بل ٌجب التركٌز على دخول الهواء وخروجه أو على 

موجودة  األقل إستحضار اإلنتباه العقلً,ٌفضل خبلل العملٌة التركٌز على العٌن الثالثة مع إؼماض العٌنٌن,والعٌن الثالثة

بٌن الحاجبٌن,والنظر إلٌها من الداخل أشبه بالنظر إلى رأس إصبع ٌتموضع على المنطقة الصؽٌرة بٌن الحاجبٌن,قد ٌبدو 

ذلك متعب فً البداٌة لكن مع الوقت ٌصبح سهبلً وهو ؼٌر مضر للعٌنٌن,ٌتم تخفٌؾ شدة التركٌز على العٌن الثالثة بما 

ً وؼٌر مزعج لعملٌة ا لتركٌز على التنفس ٌمكن اإلستعانة بالعد فً كل نفس,فمثبلً عند الزفٌر األول تقول ٌبدو مناسبا

ثم تعٌد الكرة من الواحد إلى الخمسة مجدداً,وهذه  ٘"وااااااااااااااااحد" وفً الزفٌر الثانً "إثنااااااااااان" وهكذا إلى الرقم 

 (التؤملٌة.ZENالتقنٌة تستخدم فً ممارسات الزن )

ٌساعد على الهدوء العقلً وإفراغ العقل من أي أفكار سطحٌة,ٌجب علٌك فحص مساحتك العقلٌة الداخلٌة كل  كل ما سبق

فترة للتؤكد بؤنك ال تفكر بؤي شًء حالٌاً,األفكار قد تكون صؽٌرة ولكنها تنمو بسرعة كبٌرة لتحتل مساحات أكبر من سطح 

شط ولكن فقط القلٌل من الناس ٌعرؾ كٌؾ ٌبقى العقل فً حالة الدماغ,ال أحد ال ٌعرؾ كٌؾ ٌفكر وٌجعل سطح الدماغ ن

سكون تام,العقل ٌمثل العدو األول فً الولوج نحو البلوعً,وٌمثل أكبر سٌطرة على األفراد خبلل حٌاتهم,لذا تهتم الدول 

فراد فً العالم العربً كثٌراً بوضع المناهج الدراسٌة لؤلطفال لبرمجة عقولهم بطرٌقة معٌنة,لذا تجد مثبلً الكثٌر من األ

ً بنظرٌة المإامرة وكؤنها الشمس فً منتصؾ الظهٌرة ومعتقدٌن بؤن هذه الحقٌقة الوهمٌة مإٌدة بؤكوام من  مقتنعٌن تماما

األدلة وال ٌعرفون بؤنها مجرد برمجة وضعت فً عقولهم ٌمكن العثور على خٌوطها فً معظم المناهج الدراسٌة التً 

,وتعمل اآلن كتنوٌم مؽناطٌسً طوٌل األمد,فً الحقٌقة كل شًء من الثقافة واللؽة والدٌن إلى  أخذوها أثناء طفولتهم

العادات والتقالٌد و اإلعتزاز الوطنً التافه وطرق الحٌاة والكبلم وؼٌرها ما هً إال برمجات عقلٌة توضع فً كائن ٌطلق 

ت التً تعزل البشر إلى مئات وآالؾ الفرق ولكل واحدة علٌه "إنسان" لتحوله إلى كائن آخر وفق نظام معقد من التقسٌما

برنامج عقلً معٌن لتضمن شًء واحد فقط وهو ضٌاع الهوٌة والوعً اإلنسانً بداخله)الوعً الفطري(,بحٌث ٌمكن 

توجٌهه والسٌطرة علٌه وكؤنه قطعة فً رقعة للشطرنج وبالتالً ضرب الشعوب والثقافات ببعضها البعض,إن اإلنسان ال 

تلك أي مخالب أو أنٌاب ولكنه من بٌن جمٌع المخلوقات هو األكثر وحشٌة فلم ٌسبق أن تآمرت مجموعة ذئاب على ٌم

أحدها ولكن األمر جزء من الحٌاة الروتٌنٌة للبشر بفعل البرمجة العقلٌة,إن التخلص من التفكٌر )العقل( ٌكشؾ الوجه 

عرفة الموجهة,وهذا السبب أٌضاً فً كون تعالٌم المستنٌر بوذا متوافقة اإلنسانً الحقٌقً خلؾ القناع السطحً للمنطقٌة والم

ً ٌسٌطر على  مع الدٌانات السماوٌة الرئٌسٌة,فرض اإلنسان للسٌطرة على ذاته تبدأ من السٌطرة على العقل ألنه فعلٌا

ً,قد تجد عقلك ٌحدثك وٌقول مختلؾ وجوه الحٌاة,إنظر مثبلً إلى نفسك كٌؾ ٌتسلل لها الشك فً قضاٌا مثل اإلسقاط النجم

"أن السفر بالعقل مستحٌل" وأنه "ال شً فوق المادة" و أن "الوعً إسطورة" عمٌقاً داخل نفسك و داخل القناع الخفٌؾ من 

الهدوء و المنطقٌة ٌكمن بحر عمٌق تتفاعل فٌه األفكار والمخاوؾ والشكوك بحرٌة,إن سبر أعماق هذا البحر مهم للؽاٌة 

طبٌعة الحقٌقة لنا والتً نحاول بجهد إخفاءها عن أنفسنا طوال حٌاتنا,وٌمكن اإلستعانة بهذه المرحلة فً كونه ٌكشؾ ال

محاولة إسكات الحوار العقلً الداخلً وهً إستعراض ما ٌجول فً العقل,فحاول فً البداٌة ولعدة لٌالً فقط أن ترى ما 

ما تراه فً عقلك,وإترك العقل ٌطلق كل األفكار التً تدور ٌحدث فً عقلك بصفة المراقب,ال تحاول التدّخل,فقط شاهد 

فٌه,قد تكون كلمات أو مشاعر أو صور أو شكوك أو ذكرٌات,فقط شاهدها وال تتؤثر بها,فقط إعتزل نفسك عنها وإتركها 

علٌها بعض لتطفو على السطح,ومن الجٌد ان تتخٌل المساحة العقلٌة الداخلٌة لدٌك وكؤنها بركة تنظر إلى سطحها وترى 

الصور أو المشاهد التً تمثل ما ٌفكر به عقلك وهً تتدافع متتالٌة على السطح,إبق مراقباً مهما رأٌت من صور تصنع فً 

نفسك تفاعبلت وآثار نفسٌة,وهو ما سٌبدأ العقل بفعله لٌمنعك من محاولة إٌقاؾ التفكٌر,ال تتؤثر بها بل فقط راقب وتذكر 

,مع الوقت ٌزٌد وضوح الصور والمشاهد ومحاولتها للتؤثٌر  بك,وبالتالً تدرك الحقٌقة المرة الهدؾ الذي ترٌد الوصول له

التً ؼابت عنك طوال حٌاتك,وهً أنك لست هذا العقل,فؤنت تنظر إلٌه من بعٌد تتؤمل كل التفاعبلت الداخلٌة التً تحصل 

بالتالً ٌدرك الفاصل بٌنه وبٌن العقل له,هذا ما أسمٌه بداٌة الوعً بالوعً نفسه,أي أن الوعً ٌدرك ذاته و

)التفكٌر(,فالوعً هو األساس أو البحر,بٌنما )العقل( والتفكٌر هو نشاط )أمواج( على سطح الوعً,ولٌس الوعً من نتاج 

العقل كما ٌزعم كارل ماركس بل العكس,بمجرد أن ٌتسلل هذا اإلدراك الجدٌد لك فإن سرعة تدفق األفكار تقل تدرٌجٌاً 

ن تنعدم فً النهاٌة ,وعندها تدخل إلى بداٌة الصمت العقلً,والذي له درجات متنوعة,فحتى عند ؼٌاب التفكٌر فً إلى أ

األشٌاء الخارجٌة ٌبقى فً الداخل نوع من التفكٌر بالذات واإلنفصال عن األشٌاء,والذي ٌتطلب سنوات كثٌرة من التؤمل 

والذي ٌعد بداٌة لئلستنارة الروحٌة وسلسلة من اإلدراكات التً تصنع والسكون العقلً إلدراك مفهوم جدٌد وهو اإلتصال 
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ملٌوناً من البشر وعندها قد ٌتمكن الفرد من تؽٌر مسار التفكٌر البشري بؤكمله وٌصبح  ٓٙوعً هائل قد ٌفوق ما ٌملكه 

 قة الكونٌة.الجسد مجرد أداة,وٌمتلك الفرد السٌطرة الكاملة على العقل والجسد وإتصال ال محدود بالطا

لٌس مطلوب لئلسقاط النجمً الوصول إلى اإلستنارة الروحٌة ولكن ٌجب إبقاء العقل هادىء بما ٌكفً من الوقت إلنجاز 

الخروج من الجسد,ألن األفكار وحركتها فً العقل تعٌق نقل الوعً إلى النسخة األثٌرٌة والتً على وشك الخروج,وهذا 

ٌحاول اإلسقاط النجمً,فقد ٌمرون بكل أعراض الخروج من الجسد كاإلهتزازات ما ٌسبب حالة ٌمر بها الكثٌر ممن 

العنٌفة ودقات القلب العالٌة واألصوات األثٌرٌة وفجؤة ودون سبب واضح ٌتوقؾ كل شًء وتختفً الطاقة التً كانت قبل 

فعل خرجت ولكن فشل ثوانً تسري فً كل الجسد بحركة سرٌعة وعنٌفة,السبب فً ذلك هو أن النسخة األثٌرٌة بال

الشخص فً نقل الوعً الخاص به إلٌها,ولو قمت بالتركٌز بعد حصول هذه الحادثة لك وبقٌت مستٌقظاً فستحصل على 

بعض الذكرٌات التً تجمعها النسخة األثٌرٌة وقد تستطٌع حتى نقل الوعً لها من بعد,ولكن معظم األفراد ٌذهبون إلى 

روج من الجسد,وهذا ما ٌسبب لهم رإٌة بعض المشاهد المشوشة عند اإلستٌقاظ من النوم النوم بعد المحاوالت الفاشلة للخ

وٌظنون أنها أجزاء من أحبلم ولكنها فً الحقٌقة ذكرٌات مشوشة من النسخة األثٌرٌة التً خرجت ثم عادت إلى الجسد 

ات الظل" وهناك طرق لتجمٌع ذكرٌات محملة ببعض الذكرٌات التً قد تختلط بذكرٌات األحبلم,مولدة ما ٌطلق علٌه"ذكرٌ

 الظل وإستخراج ذكرٌات حقٌقٌة منها ولكنها تتطلب نوع خاص من التدرٌب.  

 اىصفُر واىرُِّ فٍ اىعقو

عن بلوغ درجة معٌنة من الصفاء الذهنً تظهر أصوات معٌنة ذات نؽمة واضحة,قد تشبه الصفٌر أو رنٌن األجراس أو 

كان هذا الصوت فهو خفٌؾ وهادىء ولو تؤثٌر جٌد,وهو من األدلة التً تثبت ألنك  الطنٌن أو حتى حركة المٌاه,أٌن

وصلت إلى مرحلة جٌدة من السكون العقلً,وٌمكن التؤمل على ذلك الصوت والتركٌز علٌه وستجد ذلك مرٌح و مدخل 

 إلى المرحلة اإلنتقالٌة للوعً.

 فِ اىرالعة تاىطاقح 

جمً,فكما تبلحظ من قراءة التجارب التً خضت فٌها قبل الوصول إلى مرحلة الخروج إن للطاقة دور مهم فً اإلسقاط الن

الفعلٌة فإن التبلعب بالطاقة وتحرٌكها خبلل الجسد كان له دور أساسً فً فتح مسارات الطاقة المؽلقة أو تنشٌط 

نسدادات فً جسم الطاقة أو الشاكرات وجسد الطاقة ما مكنه من القٌام بخروج واعً من الجسد,علٌك أن تعرؾ بؤن اإل

ً للؽاٌة وحتى لو خرج بطرٌقة واعٌة فإن شًء منه ٌظل ملتصقاً  الشاكرات الضعٌفة تجعل الخروج من الجسد صعبا

بالجسد الفٌزٌائً وال ٌبتعد كثٌراً وقد ٌتمدد قلٌبلً ولكنه فً النهاٌة ٌبقى ملتصق بالجسد الفٌزٌائً إلى حد كبٌر خاصة فً 

انً من اإلحتقان الطاقً,إذاً الوظٌفة األساسٌة فً تمارٌن الطاقة هً فتح المسارات الطاقٌة المؽلقة فً المواضع التً تع

جسم الطاقة وثانٌاً تنشٌط الشاكرات وثالثاً رفع الطاقة والكوندولٌنً,ومن ٌعتقد بؤن هذا الجزء من اإلسقاط النجمً ٌتطلب 

قة لٌُصلح جزء من جسده األثٌري فهذا لٌس صحٌح ,ورؼم تعمقً فً معرفة ضخمة بعلم الطاقة وأن ٌكون معالج فً الطا

بعض علوم الطاقة لكً أفهم النقاظ والزواٌا التً بدت ؼامضة قلٌبلً إال أنه فً الحقٌقة ال حاجة نهائٌاً إلى دورة فً الطاقة 

حسٌن المستوى العام للٌاقة أو مفاهٌم عمٌقة فً هذا الجانب,ٌمكن أن أشبه األمر بشخص ٌرؼب بعمل تمارٌن صباحٌة لت

الجسدٌة,فبل ٌجب أن ٌصبح العب أولمبً لكً ٌفعل ذلك,بل فقط أن ٌتعلم القلٌل من التقنٌات والتدرٌبات المحددة وٌقوم 

بتفٌذها بشكل دوري,من الخطؤ أن تحٌط الطاقة بهالة مقدسة تصبح حٌاة البشر مستٌحلة بدون تقنٌاتها فالطاقة كالهواء الذي 

ً فً الدجل تتنفسه و ً حداً خرافٌا تتفاعل معه حاله حال أي شًء آخر من عند هللا ,إن ممارسات الطاقة بلؽت أحٌاننا

والنصب على الناس وعقولهم من فئة صؽٌرة هدفها الكسب المادي المقزز,فمبلٌٌن الناس عاشوا على األرض بسعادة و 

رد فً القرآن المقدس أو السنة الشرٌفة ما ٌعطً للطاقة تلك هناء وبقرب من هللا دون أي عون ٌذكر من علوم الطاقة,فلم ٌ

المكانة التً أعطاها لها معالجو الطاقة,فهً بالنسبة لهم إله ٌشفً وٌرزق وٌحمً و ٌعطً وٌمنع,فؤلصقوا بها صفات 

ً او ا لمشككٌن بل الربوبٌة واأللوهٌة بشكل مزعج للؽاٌة هجومً على بعض معالجً الطاقة لٌس كهجوم المتزمتٌن دٌنٌا

هو إنتقاد متزن,فؤنا ال أنكر أهمٌة ودور الطاقة فً ممارسات كاإلسقاط النجمً ولكن أجد من المبالؽة أن تعتقد بؤن مفاتٌح 

سعادتك أو شقاءك متعلقة بها,فمعرفة الطاقة مفٌدة فقط فً إزالة العقبات التً قد تجدها فً طرٌقك أثناء الخروج من 

تمارٌن الطاقة وال ٌنجح فً النهاٌة فً اإلسقاط النجمً ومنهم معالجون محترفون وخبراء الجسد,وهناك من ٌقوم بكل 

للطاقة و أعرؾ بعضهم,فاإلسقاط النجمً أكبر بكثٌر من إختزاله فً تقنٌات طاقة تعد على أصابع الٌد الواحدة,ومن الجٌد 

ً إلى كل ما تقرأ أو ً من علوم الطاقة ولكن إنتبه تماما ً قم بالتجربة بنفسك,ألن علوم  أن تتعلم شٌئا ً دائما تسمع عنها ودائما

الطاقة محشوة بالكثٌر من الخرافات والتفاهات,وهً أشبه بمٌراث فلسفً هندي أكثر من كونها تقنٌات عملٌة واضحة,ما 

وجدت بؤن  سؤذكره خبلل الصفحات القادمة هو كل ما ستحتاجه إلتمام الجزء الخاص بالطاقة فً اإلسقاط النجمً,بل إننً
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بعض  المعلومات التً وضعتها هنا ال توجد فً الكثٌر من المراجع الخاصة باإلسقاط النجمٌة حتى األجنبٌة منها والتً 

 تدعً بؤنها األفضل على مستوى العالم,فً البداٌة علٌك أن تعرؾ أشٌاء بسٌطة عن الطاقة.

من أبسط األشٌاء التً قد تقابلها فً حٌاتك,األمر بسٌط جداً إلى ما عدا الكوندولٌنً فإن التعامل مع الطاقة وإستخدامها ٌعد 

درجة أن بعض التقنٌات التً سؤذكرها هنا هً تقنٌات أصلٌة إستخلصتها بتجربتً الخاصة ثم وجدتها أو لم أجدها فً 

ذلك,ومن أمثلة بعض المصادر األخرى,أي أن األمر بسٌط إلى حد أنه ٌمكن لك إنتاج علم طاقة من جذوره دون أن تدرك 

األمر تجاربً مع السائل الطاقً وتحرٌكه خبلل الجسد,فحتى فً ؼٌاب أي معرفة عن علوم الطاقة أو طبٌعة الشاكرات 

كونت معرفة بهذا الجانب وحتى وضعت تصورات لطبٌعة ما أقوم بالتعامل المباشر معه,صحٌح أن إتطبلعً على العلوم 

م الكثٌر من المٌكانٌكا الداخلٌة للعملٌة والتً كان من الصعب أن أدركها بمبدأ المتخصص فً هذا المجال ساعدنً على فه

"المحاولة والخطؤ" والذي ربما كان سٌستؽرق سنوات طوٌلة ولكن فً النهاٌة تمكن من إستخدام الطاقة بكفاءة مقبولة جداً 

نجمً أنفسهم!,ما أرٌد الوصول له هو أنه ال ودون دورات بؤلوؾ الرٌاالت أوالدوالرات والتً ال ٌجٌد أصحابها اإلسقاط ال

داعً للخوؾ أثناء التعامل مع الطاقة,فلن تصل إلى حد تقتل فٌه نفسك بسبب تنفٌذك لتقنٌة ما بشكل خاطىء,التعامل مع 

 الطاقة أشبه بفن الطبخ نعم قد تخطىء فً الوصفة و تصبح األكلة سٌئة المذاق ولكن لن ٌنفجر المطبخ وتموت بل ستتعلم

أكثر مع الوقت,هناك فً التعامل مع بعض تقنٌات الطاقة مثل رفع الكوندولٌنً نوع من الخطورة ولكن فً أسوء الحاالت 

 إذا توقفت عن تمارٌن الطاقة لبضعة شهور فسٌعود جسم الطاقة كما كان ولن تجد أي تؤثٌر سلبً.

ك أو تسبب لها العمى أو المرض الدائم من جراء فالتعامل مع الطاقة بسٌط وآمن تماماً,ومن ٌدعً بؤنك قد تقتل نفس

التعامل الخاطىء مع الطاقة فهو على األرجح معالج طاقة مادي للؽاٌة,لقد وقعت فً كل خطؤ ساذج ٌمكن أن ٌقع فٌه 

إنسان فً هذا المجال ولكننً بفضل هللا الزلت قطعة واحدة وأتمتع بصحة جٌدة للؽاٌة,وكما فً خرافة الجاثوم فإن ما 

 ؽذي خرافة "قداسة علم الطاقة" هو الجهل والسطحٌة التً سٌتكفل الزمن بمحوها مع بدء إنتشار تلك العلوم بٌن الناس.ٌ

ً أن الحدٌث فً مجال الطاقة قد ٌطول جداً فقد أفردت له فصل كامل فً كتابً السابق "اإلسقاط النجمً"  أدرك تماما

ومنقحة لكل ما تحتاجه من التقنٌات فً هذا الجانب والتً لها عبلقة ولكننً هنا أهدؾ إلى وضع وصفة سرٌعة ومختصرة 

مباشرة بالتجارب التً ذكرتها فً الجزء األول من هذا العمل,و مهتمتً هنا هً تزوٌدك بعلبة أدوات صؽٌرة تحمل 

ذا مهم جداً لً تقنٌات محددة وواضحة وبسٌطة  لتحقٌق األهداؾ المحددة الثبلثة التً ذكرتها فً السطور السابقة,وه

ألجعل نظام "الدرب األزرق" سهل فً التعلم حتى لؤلطفال,وٌمكن لك التوسع فً المعرفة واإلضطبلع على أي شًء 

ٌذكر هنا وخاصة التقنٌات التً تشعر بؤنك قد لم تفهمها بشكل كامل,كما ٌمكن لك طلب مساعدة خبٌر طاقة أمٌن 

ٌفٌة تنفٌذها وعلى على األرجح لن تكون مجهوله له,ولكن ٌجب أن توضح وإستشارته فً بعض التقنٌات المذكورة هنا وك

 أن الهدؾ من هذه التمارٌن هو اإلسقاط النجمً ولٌس أي شًء آخر. 

 ٍثاديء اىرالعة فٍ اىطاقح

بداٌة أرؼب منك قبل القٌام بؤي مجهود فً مجال الطاقة ان تقضً بضعة أسابٌع فً تمارٌن التنفس واإلسترخاء,وأن 

ل من ذلك تؤمل ٌومً لك,التنفس العمٌق مع إفراغ العقل من األفكار السطحٌة ٌعمل على تدفق الطاقة إلى الجسد تجع

وعندها ٌصبح التعامل معها سهبلً,المشكلة الرئٌسٌة فً كل تمارٌن الطاقة هً "كٌفٌة تنفٌذها",فمثبلً ٌطلب منك معالج 

ل الطاقة تتحرك من األرض إلٌها أو لؽٌرها وما شابه,ولكن هو فً للطاقة أن تركز على شاكرا معٌنة فً جسدك ثم تتخٌ

نفس الوقت ال ٌقول لك كٌؾ تتخٌل أو ماذا تفعل بالضبط لتحرٌك الطاقة واألهم من كل ذلك أنه بالفعل ٌمكن أن تخدع 

ا مع الطاقة والتً أقوم نفسك بتزٌؾ مشاعر حركة الطاقة بفعل اإلرادة العقلٌة وكثرة التخٌل,الطرٌقة التً أحب التعامل به

بتعلٌمها هً أن تسمح للطاقة بالدخول إلٌك,ال أن تحاول إجبارها على ذلك,هذا ما ٌعنٌه مفهوم "الوسط الحر", بالتؤمل 

الٌومً والتنفس العمٌق تصبح وسط تتدفق خبلله الطاقة بشكل أكبر,ثم نبدأ فً توجٌه "التدفق" ولٌس "تحرٌك الطاقة" 

تً الخاصة أفضل بكثٌر من التخٌل العقلً للطاقة ومحاولة أو إنتظار تجاوبها مع التخٌل,إذاً ما وهذا حسب رأي وتجرب

أطلبه منك هنا هو التؤمل الٌومً لمدة نصؾ ساعة إلسبوعٌن على األقل وٌمكن أن تجعلها قبل النوم,وتقوم خبللها بمراقبة 

ً إلى أكبر قدر ممكن,هذا س ٌعمل على زٌادة تدفق الطاقة إلى الجسد وستشعر بؤن التنفس ومحاولة جعل العقل ساكننا

ً والنوم أصبح اكثر راحةً,كما أننً أرؼب أن تنفذ جمٌع تمارٌن الطاقة قبل  األحبلم لدٌك أصبحت أكثر وضوحا

النوم,ستبلحظ بؤن الطاقة ستواصل الحركة وفق التمرٌن الذي قمت بتنفٌذه بعد فترة ,حتى لو توقفت عن توجٌهها,وكؤنها 

حتفظ بذاكرة خاصة بها,هذا ٌعنً بؤن جسد الطاقة لدٌك سٌستمر فً اإلفادة من التمرٌن وحركة الطاقة حتى عند توقفك ت

بشكل مباشر عن التمرٌن خبلل ساعات النوم الطوٌلة,وهذا تؤثٌر جٌد سٌساعدك كثٌراً فً توفٌر الوقت وتسرٌع عملٌة 

سقاط النجمً بعد اإلستٌقاظ مباشرة من النوم له فائدة عظمى,ولكنه فً تحسٌن جسم الطاقة,إن القٌام بتمارٌن الطاقة واإل

نفس الوقت قد ٌعرقل نمط النوم,عند اإلستٌقاظ من النوم ٌكون الجسد مفعم بالطاقة التً حصل علٌها خبلل ساعات النوم 
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ً وال خوؾ من الؽرق فً النوم أثناء التمارٌن,ح اول البحث عن ما ٌناسبك من الطوٌلة كما أن العقل ٌكون مستٌقظ تماما

ً وٌجب عدم تناول الطعام أو الشراب قبل التمرٌن بثبلث  الوقت بشرط أن ال تقل جلسة التمرٌن عن نصؾ ساعة ٌومٌا

ساعات,ٌجب أن أضٌؾ بؤنك خبلل تمارٌن اإلسترخاء والتنفس حاول تخٌل الهواء وهو ٌحمل الطاقة من الخارج إلى 

ا الهواء فً الرئة,تخٌل بؤن الطاقة التً ٌتم وضعها فً قعر الرئة تتسرب قلٌبلً إلى داخل أعمق نقطة ٌمكن أن ٌصله

 منتصؾ الجسد حٌث ٌتم تخزٌنها تدرٌجٌاً مع كل نفس.

 

 تنظٌؾ مراكز ومسارات الطاقة الثانوٌة فً الجسم

المسارات الثانوٌة للطاقة فهً منتشرة مراكز الطاقة الثانوٌة ترتكز فً باطن الٌدٌن والكفٌن والفم والمنطقة الجنسٌة,وأما 

 مثل العروق فً مختلؾ أنحاء الجسد,لتنظٌؾ وتفعٌل هذه األجزاء من جسم الطاقة ٌجب أن تقوم بتحرٌك الطاقة خبللها.

 زَادج دطاضُح اىُذَِ ىيطاقح

لظهر وفً ؼرفة ذات أول ما ٌجب القٌام به هو اإلسترخاء الجسدي والتنفس لنحو ربع ساعة فً وضعٌة اإلستلقاء على ا

سم ,ثم تحرٌكهما وكؤنك ترٌد التصفٌق ببطىء  ٓٔإضاءة خفٌفة,ٌتم تقرٌب كفً الٌدٌن من بعضهما وترك مسافة بسٌطة 

شدٌد فتبعدهما عن بعضهما تارة وتقربهما تارة آخرى,مع الوقت ستشعر بوجود مجال طاقً بٌنهما,هذا المجال 

ً فً جعلك تعرؾ الشعور واألحاسٌس التً أساسً,لٌس فقط فً تنظٌؾ مراكز الطاقة ا لثانوٌة فً باطن الٌدٌن بل أٌضا

ٌتركها مجال الطاقة,هذا الشعور أشبه بؽٌمة صؽٌرة مشحونة وهذا الشعور سٌتكرر فً مناطق مختلفة من الجسد,ٌجب فً 

ٌنٌك,فمجرد النظر هذا التمرٌن أن ال تنظر إلى كفً الٌد,بل تضعهما على الصدر ورأسك ٌنظر إلى السقؾ وأؼمض ع

دقائق( ابقٌهما ساكنتٌن وأشعر فقط بتدفق الطاقة دون  ٌ٘إثر على تدفق الطاقة,بعد فترة من تحرٌك الٌدٌن )

 تحرٌكهما,وإبق على هذا الحال إلى أكبر قدر ممكن إلى أن تؽفو وتنام.

لتنفس بعمق وإفراغ العقل من االفكار دقائق من التؤمل)اإلسترخاء وا ٓٔقم بهذا التمرٌن مع الروتٌن الٌومً الذي ٌشمل 

 السطحٌة( قبل تنفٌذه.

 هرً اىْىر

تمرٌن هرم النور ذكرته فً كتاب اإلسقاط النجمً وفً مذكرات 

التجارب السابقة,ٌتم تشبٌك الٌدٌن وتركهما على الصدر فً وضعٌة 

اإلستلقاء على الظهر ووضع بعض الوسائد خلؾ الرأس لرفع مستواهما 

النظر إلى المثلث الصؽٌر المتكون من تشبٌك بحٌث ٌمكن 

األصابع,ٌجب أن تكون إضاءة الؽرفة خافتة جداً لهذا التمرٌن,الهدؾ 

األساسً من هذا التمرٌن هو تنمٌة التركٌز العقلً إن لم تكن حصلت 

 علٌه بعد من التؤمل وفً نفس الوقت فهذا التمرٌن ٌساعد فً شحن الطاقة إلى الجسد بمقدار جٌد:

دقائق ثم تمرٌن زٌادة حساسٌة الٌدٌن للطاقة )والذي قضٌت أسبوع فً التمرن  ٓٔدأ بتمارٌن اإلسترخاء والتنفس لإب

دقائق تحدق إلى المثلث الصؽٌر المتكون من تشبٌك األصابع دون  ٘دقائق آخرى,اآلن إقضً فً البداٌة  ٘علٌه( لمدة 

ولٌس مركزه,لو كان لدٌك ساعة منبه ترن عندما ٌنتهً التمرٌن  رمش العٌنٌن,والتركٌز ٌكون على حدود المثلث الصؽٌر

سٌكون ذلك أفضل من النظر المتكرر إلى الساعة لمعرفة الوقت,ٌمكن لك إستخدام حكمك الخاص عن الوقت لضبط مدة 

ة حول الٌدٌن التمارٌن,بعد فترة من التحدٌق الشدٌد إلى المثلث الصؽٌر مع فراغ العقل من التفكٌر ستبدأ فً لمح الهال

وحول فراغ المثلث,قد تستؽرق عدة لٌالً لرإٌة ذلك,ورإٌة الهالة لٌس من أهدافنا ولكن أحب اإلستفادة من ذلك كنوع من 

اإلقناع العقلً والبرمجة العصبٌة بؤن هناك بالفعل جسم طاقة بداخلك ال ترى معظم تفاعبلته,ٌمكن لك زٌادة مدة التمرٌن 

رٌع العملٌة ,وفً النهاٌة ستشعر بؤن كل الجسد مشحون قلٌبلً بكهرباء ساكنة أو ٌحٌط بك مجال دقٌقة لتس  ٘ٔأو  ٓٔإلى 

 الهالة وتصبح أكثر شعوراً بها.
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بعد أن ٌنتهً وقت التمرٌن ستبقى على وضعٌة اإلستلقاء على الظهر والتً أفضل أن تحاول اإلعتٌاد على النوم 

تبدأ من تلك اللحظة بالتصور بؤنك لست جسد واحد بل جسدٌن ,هناك الجسد بها,وتحاول تخٌل جسدك األثٌري بداخلك,أن 

الفٌزٌائً وهناك الجسد األثٌري والذي إستطعت رإٌة شًء منه خبلل تمرٌن هرم النوم,فقط إجعل من ذلك تؤمل خفٌؾ 

الواعً من الجسد فً لك قبل أن تؽفو وتنام وسٌساعد هذا كثٌراً فً برمجة عقلك الباطن لمساعدتك على تحقٌق الخروج 

 النهاٌة.

دقائق وفً  ٓٔالحظ بؤن التمارٌن تراكمٌة...ففً األسبوعٌن األول والثانً لم تقم سوى بتمارٌن اإلسترخاء والتنفس ل

دقائق من تمارٌن زٌادة حساسٌة الٌدٌن للطاقة إلى الروتٌن الٌومً,وفً األسبوع الرابع أضفت  ٘األسبوع الثالث أضفت 

ور وهكذا,ولكن أحب أٌضاً أن تجعل حكمك الخاص ٌلعب دوراً فً كل ذلك,فلو شعرت بالملل فً تمرٌن ما تمرٌن هرم الن

ٌمكن لك إستبداله بآخر,ٌمكن أٌضاً إذا كنت متعباً للؽاٌة أن تمارس فقط تمارٌن اإلسترخاء والتنفس فً ذلك الٌوم,الهدؾ 

جزء من حٌاتك الٌومٌة,وجزء ممتع ولٌس روتٌن قاتل  من كل ذلك هو أن تحّول التدّرب على اإلسقاط النجمً إلى

وممل,حافظ على شًء من المرح خبلل التمرٌن,وحاول التفكٌر بما ستكتبه وما ترؼب بكتابته فً دفتر المبلحظات 

 الخاص بتسجٌل تقدمك نحو الوصول إلى الخروج الفعلً للوعً.

 ذَرَِ اىعُِ اىصاىصح

اء فً وضعٌة اإلسلقاء على الظهر حاول التركٌز على العٌن الثالثة,وهً أشبه بؤن تحاول بعد القٌام بتمرٌن هرم النوم والبق

ً بٌن الحاجبٌن,وبمجرد إؼماض العٌنٌن وتحرٌكها للنظر إلى ذلك الموضع من  النظر إلٌها من الداخل,فهً موجودة تماما

ٌحاً,فً البداٌة لن تتمكن من القٌام بذلك الداخل ستشعر فعبلً بتفاعبلت قوٌة للطاقة تعرؾ عندها بؤن تركٌزك كان صح

ثانٌة,حاول زٌادتها مع األٌام إلى ثبلث دقائق,ٌعتبر التركٌز على العٌن الثالثة مفتاح للخروج من الجسد لذا  ٖٓألكثر من 

شعر قد تشعر بنوع من الدوار أو التحرك من المكان فً هذه المرحلة أو حتى خروج جزئً,قم بمواصلة التدرٌب إلى أن ت

 برؼبة فً النوم.

 ذَرَِ اىىضظ اىذر

ً ما هً الطاقة وما طبٌعة اإلحساس الذي  بعد كل أحاسٌس الطاقة التً حصلت علٌها فً التمارٌن السابقة ستعرؾ حقا

تتركه,وهو أشبه بؽٌمة من الببلزما المشحونة,بعد إتقان تمرٌن العٌن الثالثة والتؤمل علٌها ٌفترض أن تبلػ طاقة الجسد 

ٌري ذروتها,فتشعر بتفاعبلت الطاقة والطنٌن أو إهتزازات خفٌفة وكؤنها تٌارات كهربائٌة تسري فً الجسد,فقد األث

دقائق فً اإلسترخاء والتنفس العمٌق وهذا أدخل كمٌة جٌدة من الطاقة,ثم فتح مراكز الطاقة فً الٌدٌن  ٓٔأمضٌت نحو 

رك من خبللهما نحو الجسد األثٌري مما ٌدخل المزٌد من الطاقة فً تمرٌن زٌادة حساسٌة الكفٌن وهذا ٌجعل الطاقة تتح

إلٌه,تمرٌن هرم النوم ٌعمل على شحن الهالة التً تمؤل كل الجسد بطاقة خفٌفة وكؤنها كهرباء ساكنة,تركٌب الطاقة فً 

دخول الطاقة إلى الرأس ٌتعرض لتدفق شدٌد للطاقة بالتركٌز على العٌن الثالثة,وبذلك تكون قد فتحت بوابات عدٌدة ل

جسدك,ما لم تتناول الكثٌر من الطعام والشراب قبل التمرٌن ستشعر بؤن جسدك األثٌري بؤكمله أصبح مستثار طاقٌاً وزاد 

تردده,هنا تبقى ساكنناً تحاول رصد هذه الطاقة وكثافتها,وأٌن تشعر بؽٌمة الطاقة المشحونة؟,هل هً بالقرب من السرة؟ أم 

ثة؟ وهذا هو األرجح,أم تجدها اكثر تؤثٌراً فً موضع آخر؟ المهم عندما تشعر بوجود الطاقة فً فً موضع العٌن الثال

مكان أو أماكن محددة من جسدك قم على الفور بنقل تركٌزك نحوها,تخٌل اإلحساس بها وكؤنها كل ما ٌمكن لك اإلحساس 

ؼٌمة الطاقة هذه تهتز فً الموقع,ثم حاول تحرٌكها به,وقم بمحاولة زٌادة التركٌز علٌها لكً تزٌد,ثم تدرٌجاً حاول جعل 

فً نفس العضو الذي توجد فٌه,فمثبلً لنفرض بؤنك شعرت بتفاعبلت للطاقة فً قدمك وفً أماكن أخرى من جسدك,قم 

بالتركٌز فوراً على قدمك وإجعل هذا تؤمبلً,وإشعر بالطاقة وال تحاول تخٌل شًء,فقط تصور بؤنك كفٌؾ وهذا كل ما 

ً وتحرٌكها ٌمكن  أن تستقبله من العالم الخارجً من أحاسٌس وقم بالعمل علٌه,قم ببناء وزٌادة اإلحساس بالطاقة تدرٌجا

سم  ٖٓببطىء بإستحداث نفس اإلحساس تخٌلٌاً فً موقع قرٌب,فتخٌل مثبلً أنك تشعر بتفاعبلت الطاقة فً موقع بعٌد نحو 

مة الصؽٌرة بالتحرك نحو ذلك الموضع وهكذا,انا أنصح بؤن تقضً عن موضع ؼٌمة الطاقة األصلٌة,عندها ستبدأ الؽٌ

أطول فترة ممكن من الزمن فً هذه المرحلة,ألنها مهمة جداً,إذا وصلت إلى هذه المرحلة من التدرٌب فؤنت فً مستوى 

األسلوب,الهدؾ جٌد جداً ٌختلؾ عن الكثٌر والكثٌر من الناس حولك,وال حدود لقدراتك فً التحكم وتحرٌك الطاقة بهذا 

النهائً هو أن تتمكن من تحرٌك هذه الؽٌمة الصؽٌرة من الطاقة ومعها أحاسٌسها فً كل شبر من جسدك ٌمكن لك 

الوصول إلٌه بوعٌك,أقترح ان تمضً فً ذلك نحو شهر,وٌمكن أن تزٌدها أو تنقصها وقؾ حكمك الخاص و ما ترى أنك 

ك ستفقد الوعً بموقع الؽٌمة لو حركتها بسرعة وتضطر إلى التركٌز قلٌبلً أتقنته أو لم تتقنه,ستبلحظ خبلل التحرٌك بؤن

 للعثور على موقعها بدقة ثم محاولة تحرٌكها ثانٌةً.
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عندما تشعر بؤنك بلؽت حداً جٌداً فً السٌطرة على حركة ؼٌمة الطاقة قم بعمل حركات ترددٌة ومتكررة لها وهذا ٌسهل 

بتحرٌك ؼٌمة الطاقة إلى االمام والخلؾ,من العٌن الثالثة إلى أطراؾ أصابع القدم ثم عملٌة التحرٌك والسٌطرة,مثبلً قم 

العودة إلى العٌن الثالثة وهكذا,أو تخٌل تحرٌك الطاقة جانبٌاً أو دائرٌاً وهكذا بمسارات محددة ومتكررة وستجد بعد فترة 

 زئً أو كلًّ لذا توقع حدوث ذلك.بؤن الطاقة تتحرك وحدها,فً هذه المرحلة أٌضاً ستشعر بؤعراض خروج ج

 تنشٌط الشاكرات والكوندولٌنً:

فً هذه المرحلة تكون قد وصلت إلى مستوى جٌد جداً من السٌطرة على الطاقة وتحرٌكها خبلل الجسد,وبعد إتباع 

ٌاً خبلل الروتٌن الذي تعلمته وعدم إهمال شًء,ستصل إلى مرحلة ٌجب خبللها عمل تنشٌط للشاكرات,لقد قمت بذلك جزئ

التركٌز على العٌن الثالثة وتحرٌك ؼٌمة الطاقة خبلل الجسد والتً قد تكون مّرت خبلل إحدى الشاكرات فً 

طرٌقها,الشاكرات هً أجزاء فً جسم الطاقة و تبلػ حجم كرة التنس ما عدا شاكرا التاج وهً متراصفة على طول العمود 

 ة.الفقري وتخترق الجسد من الجانبٌن كما فً الصور

 

 

الحدٌث عن الشاكرات حدٌث له بداٌة ولٌس له نهاٌة نظراً لضخامة المعرفة الخاصة بها,وهً كالهالة فً تمرٌن هرم 

النور لن تتمكن من رصدها إال إذا كانت مشحونة بالطاقة و مستثارة,وعدد الشاكرات مختلؾ علٌه,ومفهوم الشاكرا هو 

شاكرا صؽٌرة كهذه فً  ٖٓٓن ٌدٌك تعتبر شاكرات صؽٌرة,وٌوجد نحو مفهوم ضبابً ألنه حتى مراكز الطاقة فً باط

كل أنحاء جسدك,ولكن هناك شاكرات كبٌرة وٌمكن اإلحساس بها ٌسهولة, وهً الشاكرات السبعة الموضحة فً الصورة 

 السابقة وهً على الترتٌب من األسفل إلى األعلى:

 صال باألرض.شاكرا الجذر ولونها أحمر وتختص بمشاعر البقاء واإلت

 الشاكرا الجنسٌة ولونها برتقالً وتختص بالمشاعر الجنسٌة.

 شاكرا الظفٌرة الشمسٌة وهً تقرٌباً عند السرة ولونها أصفر وترتبط بالقوة الجسدٌة.

 شاكرا القلب و لونها أخضر وتقع فً نفس مستوى القلب الحقٌقً ولكن فً مركز الصدر ولها عبلقة بمشاعر الحب.

 ق ولونها أزرق فاتح وتقع فً الحنجرة ولها عبلقة باإلتصال الصوتً.شاكرا الحل

شاكرا العٌن الثالثة ولونها أزرق ؼامق وربما إستطعت رإٌة دوامة من الطاقة الزرقاء أو البنفسجٌة تتحرك حول رأسك 

القدرات الباراسٌكولوجٌة عندما قمت بتمرٌن التركٌز على العٌن الثالثة.وهذه الشاكرا لها عبلقة بالقدرة على التخٌل و

 والذهنٌة.
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 شاكرا التاج ولونها بنفسجً وهً أعلى الشاكرات فً الطاقة ولها عبلقة بالنمو الروحً.

كل ما ذكرته حتى اآلن هو ال شًء عن الشاكرات وهناك الكثٌر مما قد تتعلمه عنها وسٌساعدك أكثر فً فهم وظائفها 

هذا ٌدل على إنسداد شاكرا الحلق, و مفطور القلب لدٌه مشاكل فً شاكرا  وعبلمات إنسدادها,فمثبلً من ٌكذب كثٌراً 

القلب,لكل شاكرا أٌضاً إتصال بعضو جسدي,فمفطور القلب لو إستمرت شاكرا القلب الخاصة به على حالها السًء ستبدأ 

 تمرت الحالة وهكذا.فً التؤثٌر على قلبه الحقٌقً وهو العضو المتصل بها مما ٌإدي إلى موته فً النهاٌة إذا إس

فاإلضطرابات الجسدٌة لها عبلقة بحالة الشاكرات المتصلة بها طاقٌاً,لذا فدراسة الشاكرات أشبه بدراسة علم النفس و 

الطب فً نفس الوقت حٌث ال ٌمكن أبداً فصل التؤثٌر النفسً عن الحالة الصحٌة مطلقاً وهذا ما أدركه األطباء خبلل هذا 

 القرن.

الشاكرات هو كتنشٌط مراكز ومسارات الطاقة وال ٌتطلب سوى أن تحرك ؼٌمة الطاقة تدرجٌاً إلى موقع  تفعٌل وتنشٌط

الشاكرا وتبدأ فً تحرٌكها فً الموضع وكؤنها إسفنجة تنظؾ الموضع,هنا ٌجب ذكر مبلحظة هامة للؽاٌة,الشاكرات لٌست 

ب أن ٌكون حذر,عندما تبدأ فً تنشٌط شاكرا ستشعر بها مراكز عادٌة للطاقة,بل أجزاء أساسٌة للؽاٌة والتعامل معها ٌج

تسخن وكؤنها كرة تنس صؽٌرة موجودة فً موضعها أو تشعر بؤحاسٌس أخرى قرٌبة أو بعٌدة عن ذلك ,تشمل إهتزازات 

كرا أو برودة أو طنٌن أو تخدر وما شابه,عندما تشعر بؤي من هذه المشاعر إنتقل فوراً للشاكرا التالٌة وإبدأ من الشا

السفلٌة إلى األعلى ولٌس العكس,ال تبالػ أبداً فً تفعٌل الشاكرات كؤن تستقبل أحاسٌس واضحة منها وتستمر فً 

تفعٌلها,فكما ذكرت الشاكرات متصلة بجوانب نفسٌة وعضوٌة لدٌك, والعبث بها سٌإدي إلى آثار صحٌة ونفسٌة وخٌمة 

وض فً كل شاكرا بل عمل تفعٌل خفٌؾ لها لو كانت مسدودة وأن إذا تم اإلستهتار بهذه اإلرشادات,أنت ال ترٌد الخ

تجعلها فً حالة إستثارة خفٌفة فقط,تجنب الشاكرا الجنسٌة وتفعٌلها ألنها ستبدأ فً رفع الرؼبة الجنسٌة و ورود صور 

ٌجب التركٌز علٌها,فً جنسٌة فً العقل تعمل على تشتٌت التركٌز,فً العادة الشاكرا الجنسٌة فعالة لذا معظم الناس لذا ال 

البداٌة خصص نصؾ ساعة لتفعٌل شاكرا واحدة فً الٌوم,ثم بعد أن تنهً تفعٌل كل الشاكرات على حدى فً أٌام مختلفة 

 قم بتفعٌلها معاً فً جلسة واحدة مدتها نصؾ ساعة وأضفها إلى الروتٌن الذي تقوم به قبل الخروج من الجسد.

 ذفعُو اىنىّذوىٍُْ

 

هً أشبه بوحش طاقً ٌرتكز فً عظمة العصص الصؽٌرة فً نهاٌة العمود الفقري,صعود هذه الطاقة ٌتم  الكوندولٌنً

تشبٌهه بزوج من األفاعً ٌحٌط بكل الشاكرات إلى أن ٌتحد فً شاكرا العٌن الثالثة,كل ذلك فقط لٌجسد مقدار الطاقة 

هو ما حصل لً شخصٌاً عندما بدأت فً ممارسات  الهائلة الناتجة عن تصاعد الكوندولٌنً,ألعطً مثال بسٌط على ذلك

ً خارج العشرة األوائل,ما إن بدأت فً  الطاقة فً مراهقتً,فقد كنت من الناحٌة الدراسٌة متؤخر قلٌبلً وكان ترتٌبً دائما

ٌث تمارٌن الطاقة والتً على ما ٌبدو سببت لً إستٌقاظ جزئً للكوندولٌنً,أدى ذلك إلى إنقبلب تام فً حٌاتً,من ح

اإلهتمام الشدٌد بالمعرفة والمطالعة والكتب فً كل المجاالت والتفوق الدراسً والذي ٌجعلنً أحتل أحد المراكز األولى 

الثبلثة خبلل السنوات التً تلً ذلك حتى تخرجً,كما أنها كانت سنوات مفعمة بالنشاط واإلنتاج سواء الفكري أو العاطفً 

روتها إلى إدراك اإلستنارة الفكرٌة و اإلسقاط النجمً وأشٌاء عدٌدة آخرى جعلتنً ومرحلة نمو جٌدة والتً قادتنً فً ذ

مختلؾ عن جمٌع األشخاص حولً,تخٌل ما ٌمكن إن ٌحدثه إستٌقاظ متكرر ومدروس للكوندولٌنً فً حٌاتك؟,التنوٌر 

وكؤنها زر ٌتم الضؽط علٌه,من ٌقوم  ٌعنً من الناحٌة الطاقٌة إستٌقاظ دائم للكوندولٌنً,األمر ال ٌتعلق برفع الكوندولٌنً

برفع الكوندولنً وهو ؼٌر مستعد لذلك سٌنتج عنه مشاكل عدٌدة خاصة إذا لم ٌكن الجسد والعقل مستعد لتلقً هذه 

الطاقة,فالجسد قد ٌبقى مستٌقظ لساعات طوٌلة وال ٌستطٌع النوم, والعقل قد ٌصاب بالصداع المزمن نتٌجة اإلجهاد,لذا 
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لٌنً بشكل كامل ٌحتاج إلى سنوات من التحضٌر النفسً والعقلً والروحً,الرفع الخاطىء للكوندولٌنً ٌشبه فرفع الكوندو

أن تزود جهاز بطاقة عالٌة تفوق المسموح له بالتعامل معها,ٌجب ان ٌتم تطوٌر الجهاز للتعامل مع الطاقة العالٌة فً 

من األمثل البسٌطة التً ٌمكن أن تنظر لها ألشخاص إستٌقظت فٌهم البداٌة ثم ٌتم زٌادة الطاقة التً تدخل إلٌه تدرٌجٌاً,

الكوندولٌنً , الحكماء والعظماء وبطبٌعة الحال األنبٌاء,هإالء بشر عادٌٌون ولكن نشاطهم الجسدي والفكري ٌدل على 

ألّؾ مئات الكتب تلقٌهم مقدار أكبر من الطاقة أكثر من بقٌة البشر,أقرب مثال من المعاصرٌن هو أوشو,فهذا الرجل 

ومئات الساعات من المحاضرات الصوتٌة والمرئٌة و قد روي أنه ال ٌنام فً الٌوم سوى لساعتٌن فقط,وبؽض النظر إذا 

أعجبك تؤمل الكوندولٌنً الخاص به أو ال ,فهو ببل شك مستخدم جٌد للكوندولٌنً, األنبٌاء ومنهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص تمتعوا بقوة 

قلٌة وعاطفٌة مذهلة رؼم تقدمهم فً السن, تفوق ما لدى معظم البشر العادٌٌن,حٌث ننظر إلى الشٌخوخة جسمانٌة وع

كمرحلة تقهقر سرٌع وضعؾ وإنتظار للموت,بٌنما كانت للحكماء واألنبٌاء مرحلة عطاء روحً وجسدي ثرٌة 

التدرٌج,تخٌل بؤنك ترٌد إنجاز مشروع ما أو للؽاٌة,فللكوندولٌنً فإائد مذهلة إذا ما تم رفعها بطرٌقة صحٌحة وحكٌمة وب

تبدأ فً تحدي مهم فً حٌاتك وتشعر بنقص شدٌد ومدوي فً مستوى الطاقة لدٌك,ٌمكن لك عندها رفع الكوندولٌنً,أو 

لنفرض بؤنك ترؼب باإلسقاط النجمً هذا الٌوم ولكن مررت بمشاكل و أزمات كثٌرة ال ٌعلم بها إال هللا ,وقد إستنزفت 

 لطاقة لدٌك, عندها ٌمكن أٌضاً رفع الكوندولٌنً,ورفعها بسٌط للؽاٌة وٌشمل كل المهارات التً تعلمتها حتى اآلن.معظم ا

أول ما ٌجب القٌام هو إتباع الروتٌن الذي إعتدت علٌه,من اإلسترخاء العمٌق والتؤمل,إلى تمارٌن تفعٌل مراكز الطاقة 

 تمرٌن رفع الكوندولٌنً:الثانوٌة ثم تمرٌن الشاكرات وعندها تبدأ فً 

ٌبدأ رفع الكوندولٌنً بالتركٌز على نهاٌة العمود الفقري فً عظمة العصعص بؽٌمة الطاقة إلى أن تشعر بمشاعر 

وأحاسٌس تفعٌل الطاقة هناك,فً الؽالب سخونة عالٌة جداً,فالطاقة ستبدأ بالتدفق من هناك وحدها كشرٌط من السخونة 

كل الشاكرات,فتحركه فً البداٌة إلى شاكرا الجذر إلى أن تشعر بؤنها إمتؤلت بالطاقة ثم علٌك توجٌهه خبلل مسٌره فً 

تتجاوز الشاكرا الجنسٌة بمسار حولها وتركز طاقة الكوندولٌنً فً شاكرا الظفٌرة الشمسٌة وتفعل بها كما فعلت بشاكرا 

ٌن الثالثة وحتى شاكرا التاج,عندها ستشعر بطاقة الجذر ثم تحرك الطاقة بنفس الطرٌقة إلى الشاكرات القلب ,الحلق ,والع

عالٌة جداً تمؤل كل الجسد ستحرمك على األؼلب من النوم فً تلك اللٌلة, ولكنها ستكون كافٌة لتنفٌذ أي نشاط ترٌده بما فً 

مى المرحلة ذلك اإلسقاط النجمً والذي ال ٌعنً النوم كما ٌتصوره العدٌد من الناس ,بل بالوصول إلى مرحلة معٌنة تس

 اإلنتقالٌة والتً سنتناولها فً المقالة القادمة.

عندما ترؼب فً خفض طاقة الكوندولٌنً ٌجب أن تقوم بعكس العملٌة أي أن تحرك الطاقة من شاكرا التاج تدرٌجٌاً نحو 

قرها داخل األسفل وأثناء تحركها خبلل الشاكرات تقوم بسحب الطاقة منها إلى أن تقوم بركٌزها فً النهاٌة فً م

 العصعص.

التعامل مع الكوندولنً هو شًء ال أفعله كثٌراً وال أنصح به أو باإلكثار منه,ربما للتجربة فقط وفً حاالت تشعر بالفعل 

بؤنك فً حاجة إلى الطاقة,إذا شعرت بؤنك أفسدت األمور وفقدت السٌطرة على الكوندولٌنً,فلم تعد قادر على اإلسترخاء 

توقؾ نهائٌاً عن أي تمارٌن للطاقة لمدة ستة شهور وعلى األرجح سٌعود كل شًء إلى سابق عهده,او أو النوم فٌجب أن ت

 ٌمكن لك اإلستعانة بخبٌر للطاقة والذي سٌساعدك فً خفض طاقة الكوندولٌنً مجدداً.

من تدرٌبات فً النهاٌة سؤسرد لك الروتٌن الكامل الذي ٌفترض أن تكون قد وصلت له خبلل نحو شهر أو شهر ونصؾ 

 الطاقة:

 فٌها التدرٌب ٌبدأالفترة التً نوع التدرٌب                                                                             المدة      

 دقائق     خبلل األسبوع األول ٘اإلسترخاء الجسدي والتنفس بعمق مع إفراغ العقل من األفكار السطحٌة            

 ح وتفعٌل مراكز الطاقة الثانوٌة وتشمل: فت

 دقائق    خبلل األسبوع الثانً ٘زٌادة حساسٌة الٌدٌن للطاقة                                                             

 خبلل األسبوع الثالث دقائق    ٘هرم النور                                                                                

 دقائق    خبلل األسبوع الرابع ٘التركٌز على العٌن الثالثة                                                               

 دقائق   خبلل األسبوع الرابع  ٘فتح كل مسارات الطاقة فً الجسد )الوسط الحر(                                    
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 دقٌقة   خبلل األسبوع الخامس ٖٓلشاكرات                                                                         تفعٌل ا

 دقٌقة    خبلل األسبوع الخامس ٖٓتفعٌل الكوندولٌنً )إختٌاري(                                                          

دقٌقة( تراكمٌاً خبلل األسابٌع الخمسة,وظٌفتك عند إتقان  ٘٘ثناء الكوندولٌنً ستستؽرق )أي أن كل التدرٌبات معاً بإست

دقٌقة ٌجب عند إتقان  ٘٘التمارٌن جٌداً هو التسرٌع من وتٌرتها,فتعطً لكل واحدة نصؾ الوقت المطلوب تقرٌباً,فبدالً من 

دقٌقة هو مقدار معقول جداً للتحضٌر لئلسقاط  ٕ٘بر بؤن دقٌقة تقرٌباً أو أقل,وأعت ٖٓالتمارٌن أن ال ٌزٌد هذا الوقت عن 

 النجمً فً مرحلتً اإلسترخاء والطاقة وهو متوسط ما أقضٌه من وقت عند التحضٌر إلسقاط نجمً عادي.

 ّرقاىُح ىيىعٍ وذقُْح اىخروض اىَرديح اإل

 اىرأٍو اىطَاوٌ

ٌبلً على جانب الطاقة ال ٌتبقى الكثٌر إلحراز خروج واعً بعد تعلّم كٌفٌة التنفس واإلسترخاء العقلً والجسدي والعمل قل

هو محاولة لخداع الجسد الفٌزٌائً,فخبلل النوم  tranceمن الجسد,ما ٌحدث خبلل المرحلة اإلنتقالٌة للوعً أو الترانس 

نفسه وٌحول طاقة ٌؽادر الجسد األثٌري الجسد الفٌزٌائً بشكل طبٌعً,فالجسد الفٌزٌائً ٌحتاج إلى النوم لٌنمو وٌعالج 

الطعام إلى طاقة حٌوٌة ٌمكن إستؽبللها عضوٌاً كما ٌحتاج الراحة من ٌوم عمل طوٌل,وفً نفس الوقت فالجسد األثٌري 

بحاجة إلى نفس األمور وخاصة التزود بالطاقة,لذا ٌحصل إنفصال بٌنهما,نحن نستؽل هذا التصرؾ الطبٌعً للجسد 

لٌة الخروج من الجسد,هذا ال ٌعنً بؤن الخروج من الجسد فً حالة الٌقظة التامة األثٌري وطرٌقة إنفصاله حتى نسهل عم

مستحٌل,ولكنه نادر للؽاٌة ولم ٌسجل كثٌراً,الطرٌقة التً نتبعها إذاً هً إٌصال الجسد إلى مرحلة شبٌهة بالنوم وهً مرحلة 

سد الفٌزٌائً بسبب زٌادة تدفق الطاقة سكون عقلً وإسترخاء جسدي عمٌق,عندها ٌبدأ الجسد األثٌري بالخروج من الج

إلٌه خبلل المرحلة اإلنتقالٌة,فٌزداد التردد الخاص به ناقبلً الجسد األثٌري أو النسخ الواعٌة منه إلى أبعاد أعلى من العالم 

طاقة فً الحقٌقً,فالمرحلة اإلنتقالٌة هً مرحلة تدفق للطاقة خبلل الجسد األثٌري وهذا هو سبب الشعور بكل تفاعبلت ال

تلك المرحلة كما أنها مرحلة إنتقال للوعً نحو الجسد األثٌري وهذا ما ٌسبب أعراض كالرإٌة من خلؾ الجفون المؽلقة 

أو الشعور باإلهتزازات العنٌفة أو الشعور بالتحرك من المكان أو خفة الوزن,كلها ناتجة عن بدء عملٌة نقل الوعً إلى 

 ن الجسد الفٌزٌائً.الجسد األثٌري إستعداداً للخروج م

المرحلة اإلنتقالٌة إذاً هً تلك الحالة العقلٌة التً ٌمكن خبللها حدوث إنفصال بٌن الجسد الفٌزٌائً واألثٌري,وهً مرحلة 

شبٌهة بالمرحلة التً تسبق مرحلة النوم أو مقاومة النعاس,أي مرحلة عقل مستٌقظ جسد نائم,حٌث إسترخاء عقلً وجسدي 

خاء عند التعب الجسدي الشدٌد؟,لو حاولت البقاء مستٌقظاً بشكل عقلً ستبلحظ شدٌد,هل جربت فً ٌوم من األٌام اإلستر

بؤن الجسد الفٌزٌائً ٌدخل إلى مرحلة الشلل اللٌلً بسرعة وتشعر بتفاعبلت الطاقة التً تسبق الخروج من الجسد بشكل 

 ً النوم,بٌنما ٌمكن إبقاء العقل فعلً,السبب فً ذلك هو أن الجسد الفٌزٌائً ٌدخل إلى مرحلة اإلسترخاء بسرعة طالبا

مستٌقظاً لفترة أطول,إذاً هناك عنصران أساسٌان للوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة,األول هو القدرة على اإلسترخاء الجسدي 

العمٌق,والثانٌة هً إفراغ العقل من الحوار الداخلً والتفكٌر,ٌضاؾ إلى ذلك عنصر إختٌاري وهو تقنٌة تخٌلٌة 

التقنٌة التخٌلٌة هً المساعدة فً الدخول إلى المرحلة اإلنتقالٌة بسرعة أكبر,هذا ٌشبه حاالت تحفٌز متقدمة,ووظٌفة 

الدخول إلى المرحلة اإلنتقالٌة فً جلسات التنوٌم المؽناطٌسً,فتخٌل أي حركة لؤلسفل تساعد على الوصول إلى المرحلة 

الشخص فً حالة إسترخاء عقلً شدٌد ولكن مع عقل متٌقظ اإلنتقالٌة وهً نفسها مرحلة التنوٌم المؽناطسً حٌث ٌكون 

ٌسمح بالتواصل معه أثناء جلسة التنوٌم,هناك العدٌد من المستوٌات فً المرحلة اإلنتقالٌة,بعضها هش وسطحً والبعض 

لى اآلخر عمٌق جداً,ولكن ما نحتاجه إلتمام الخروج من الجسد هو مستوى متوسط من المرحلة اإلنتقالٌة,التدّرب ع

الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة لٌس شًء نقوم به عادة فً حٌاتنا الٌومٌة,من قد ٌذهب إلى السرٌر لكً ٌبقى مستٌقظاً 

عقلٌاً؟,لكن لربما مررت بمواقؾ معٌنة تجعلك تستٌقظ أو تنام بشكل سطحً فتختبر مرحلة إنتقالٌة للوعً ومن ذلك النوم 

تنام بالعمق المعتاد بل تبقى فً مستوى سطحً ٌتٌح لك إختبار مراحل إنتقالٌة,او  أثناء السفر فعندما تنام على كرسً ال

عندما تنام فً المنزل بوجود نوع من الضجة الخفٌفة,كهدٌر المروحة أو صوت التلفاز والمذٌاع وما شابه,أو قد تحاول 

مرحلة النوم,من الجٌد ان تحاول تجربة اإلستماع إلى نوع من الموسٌقى أو المحاضرات بسماعات األذن أثناء الدخول إلى 

شًء من ذلك,حاول مثبلً النوم على كرسً فً ٌوم من األٌام,أو تشؽٌل المروحة أو التلفاز بصوت معتدل ومحاولة النوم 

خبلله,أو أن تضع فً أذنٌك سماعات وإستمع إلى شًء أثناء النوم,أو إذا كان كل ما سبق ؼٌر عملً ضع منبه إلٌقاظك 

دقائق وحاول العودة إلى النوم دون التعرض إلى ضوء,الحظ كٌؾ ٌنجرؾ  ٓٔت المعتاد بساعة,ثم إبق مستٌقظ لقبل الوق

العقل إلى النوم العمٌق,فً البداٌة ستشعر بؤنه لٌس هناك فاصل محدد بٌن اإلستٌقاظ والنوم, فً لحظة ستكون مستٌقظ 
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قة مساحة صؽٌرة بٌن الحالتٌن وٌمكن أن تتمدد لتصبح حالة وفً اللحظة التالٌة ستؽرق فً النوم,ولكن هناك فً الحقٌ

ذهنٌة قائمة بذاتها,وما ٌجب أن تتعلمه هو القدرة على الوصول والبقاء فً هذه الحالة الذهنٌة إلى أن ٌبدأ الخروج الفعلً 

 من الجسد.

ً أثناء اإلقتراب من تجارب الخروج من الجسد تحصل فً حاالت كثٌرة مختلفة عن اإلسقاط النجمً,فهً تحصل أٌ ضا

الموت أو إجراء عملٌات جراحٌة تتطلب تخدٌر كامل,أو عند تعاطً شًء من الكحولٌات أو أنواع من المخدرات,أو فً 

ممارسات التؤمل أو الطقوس الروحٌة أو حتى أثناء النشوة الجنسٌة,جمٌع هذه الحاالت تمر بمرحلة إنتقالٌة)جسد نائم, عقل 

ط النجمً ٌتمٌز بؤنه ٌتضمن أعلى مستوى من الٌقظة العقلٌة من بٌنها جمٌعاً,بحٌث ٌمكن تذكر كمٌة مستٌقظ( ولكن اإلسقا

أكبر من المعلومات التً جمعها العقل بآلٌة معقدة تتضمن إنقسام الوعً وإنفصال الجسد األثٌري,رؼم أن نظرٌة اإلسقاط 

ً منك إدراك ك ل شًء ٌحدث,بل فقط إقحام نفسك فً آلٌة تعمل أوتوماتٌكٌاً النجمً لٌست مكتملة أبداً,إال أنه لٌس مطلوبا

عند بدء الدخول إلى المرحلة اإلنتقالٌة,فكما أنك عندما تمشً ال تفكر كٌؾ ترفع قدمك األولى وتحرك الثانٌة وكٌؾ تحفظ 

ٌتكفل بكل الحسابات  بل تقوم باألمر بشكل الواعً,أي أن العقل الباطن’, التوازن أو تعادل السرعة والتزامن فً الحركة

ً ٌتضمن شًء مشابه,هناك عقل فائق ٌقوم بكل شًء نٌابة عنك,فبل داعً خبلل  المعقدة و تحركها,فالعقل الروحً أٌضا

المرحلة اإلنتقالٌة أن تفكر بما ٌجب فعله,بل أن تتعلم التصرؾ بدون تفكٌر وهذه فائدة التدرٌب,فالفراغ العقلً 

ٌدفع العقل إلى العودة إلى مرحلة الٌقظة)موجة بٌتا( ذات الترددات العالٌة وهكذا لن ضروري,ومجرد التفكٌر البسٌط س

تتمكن أبدأ من الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة بشكل إرادي,الحل الذي إبتكرته لمعالجة هذه المشكلة هو التؤمل 

التخٌل أو تؤمل األشٌاء الجمٌلة فً السماوي,علٌك أن تعرؾ بؤن الحوار العقلً الداخلً ال ٌتضمن تمارٌن الطاقة أو 

حٌاتك,إن الحوار العقلً الداخلً والذي ٌجب إسكاته هو التفكٌر,فعندما تقوم بتمارٌن الطاقة فؤنت تركز على تحرٌك ؼٌمة 

ً أنت ال تفكر وال ٌمكن أن تسمً التخٌّل تفكٌراً,فالتخٌل ٌعمل ضمن موجات عقلٌة  الطاقة وال تفكر,وفً التخٌل أٌضا

فة)ألفا وثٌتا( وهً موجات أبطؤ بكثٌر من موجات التفكٌر العادٌة)بٌتا(,لذا فالتؤمل السماوي مع كثرة ما ٌتضمنه من مختل

أحاسٌس وتفاعبلت بصرٌة ومشاعر ال ٌعنً إستمرار فً العملٌة التخٌلٌة,أنت عندما تحاول اإلسترخاء وتستمتع بهذه 

 تفكر,وهذا ما أرؼب أن تنتبه له خبلل تنفٌذ التؤمل,فبل تفكّر أو تسمح الحالة بكل جوانبها وبكل جوارحك فؤنت بالفعل ال

لهذا الحوار العقلً الداخلً بؤن ٌستمر,إن األمر بؤكمله ٌتعلق بالممارسة أكثر من تعلقه بؤي معرفة,وهذا أمر البد أن تنتبه 

لتؤمل هو التوقؾ عن التفكٌر,ولكن أن له,فالتؤمل لٌس صعب على الفهم,ولكنه صعب فً التنفٌذ,من السهل أن تقول بؤن ا

تتوقؾ عن التفكٌر فهذا شًء آخر,وهنا سٌظهر إذا ما كنت تلتزم بتمارٌن التؤمل الٌومً أو ال,إذا كنت تقوم بتمارٌن 

التنفس واإلسترخاء ثم إفراغ العقل من األفكار السطحٌة سواء بتقنٌات العد التنازلً أو أي تقنٌة آخرى,ثم بدأت فً 

الطاقة ولم تشعر بهدوء عقلً فهذا ٌعنً بؤن جانب التؤمل والسكون العقلً لدٌك ضعٌؾ للؽاٌة,وهذا ما ٌجعل  ممارسات

البعض ٌشعر بعد فترة بؤن ال شًء ٌحصل مع كل التمارٌن التً ٌقومون بها,فهم ٌقومون بوضع زٌت ذو نوعٌة ممتازة 

فً التحكم بعملٌة التفكٌر العقلٌة لدٌك والتدرٌب,عادة من فً خزان سٌارة مثقوب,فبل تنقصك أي معرفة بل تنقصك إرادة 

خبلل خبرتً فً التعامل مع هكذا مشاكل فإن هذه المرحلة هً الفاصل الحقٌقً بٌن مرحلة الٌقظة التام ومرحلة الخروج 

هزم الناس من الجسد نحو مستوٌات وعً أعلى,وهً مرحلة ٌبرز خبللها الذكاء العقلً بؤقصى إمكانٌاته,وفً العادة ٌ

ببساطة,إن التوقؾ عن التفكٌر بالنسبة للعقل هو الموت,وبما أن معظم الناس ٌعتقد بؤن وجوده مرتكز فً العقل فإنهم 

خبلل التؤمل الصحٌح ٌشعرون بالسوء,كما لو أنهم إرتكبوا خطؤ ما أو شعروا بالخوؾ الشدٌد,لو أخبرك شخص بؤن 

ن لو أخبرك نفس شخص بؤن عقلك مرٌض فستشعر عندها باإلهانة الشدٌدة جسدك مرٌض فإنك قد ال تبالً إطبلقاً, ولك

ذلك ألنك تعتبر العقل أقرب إلٌك من الجسد أو أنك العقل,لو أؼمضت عٌنٌك وفكرت أٌن أنا؟ فؤول ما سٌخطر فً بالك 

 أنك فً عقلك!,نحن )عقلٌو المنشؤ(هذه حقٌقة مدهشة ال ٌعلم بها الكثٌر من الناس فً هذا العصر.

 ال تأش أُ ذعُش فٍ خُاىل ىثعض اىىقد

ما ال ٌعرفه العدٌد من الناس هو أن مركز الوعً ٌستطٌع الحركة وبمرونة عالٌة,ال ٌجب فعبلً أن تبقى نقطة الوعً بٌن 

العٌنٌن أو فً العقل,كما أنك لست مضطر للبقاء معنا اآلن وفً هذا المكان,إشعر بحرٌة كاملة فً نقل وعٌك واإلبتعاد عن 

"اآلن" كما ترٌد,تستطٌع السماح لوعٌك بالتوقؾ عن التفكٌر والتحرك مع الخٌال المحض,هل جربت ذلك قببلً؟,الجلوس 

فقط دون فعل أي شًء,ودون التفكٌر فً أي شًء,واإلسترخاء قلٌبلً,ثم إؼماض العٌنٌن ومبلحظة ما ٌجول فً العقل؟,قد 

ترى شًء وال بؤس فً ذلك,المهم أن ال تدع ذلك ٌتسبب فً توتر ترى بعض الصور والمشاهد,أو ذكرٌات قدٌمة,قد ال 

وقلق لك أو تفكٌر,فقط إسمح لنفسك بالجلوس والتوقؾ عن فعل شًء وتحّول إلى مجرد مراقب,كمن ٌجلس على كرسً 

فً حدٌقة ٌتؤمل ما ٌقوم به طفل ٌلعب قرب البحٌرة أو ما ٌحصل فً أعلى األشجار من حركة للطٌور أو بعض 

أو حلم الٌقظة أو فً مصطلحاتنا الشعبٌة "السرحان",هً الحالة العقلٌة التً ٌجب أن تصل لها  day dreamوانات,الالحٌ

لتدخل إلى التؤمل السماوي وهو ٌقع فً درجة متوسطة من المرحلة اإلنتقالٌة,وكما تبلحظ عندما تكون فً هذه المرحلة 

ًء ,فلو حاولت سٌبدأ التفكٌر,نحن نصل إلى هذه المرحلة باإلستسبلم فؤنت ال تتعمد الوصول لها,بل ال تحاول فعل أي ش
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الكامل والتوقؾ عن كل شًء,أول ما ٌجب علٌك القٌام به هو كتابة كل ما ٌشؽل بالك أو تقلق من نسٌانه على ورقة قبل 

مرات أو القٌام  دةمباشرة التؤمل لتستطٌع تركه,ثم تجلس على السرٌر أو أي مكان آمن ومرٌح,وتتقلب على السرٌر ع

بتمرٌن عادي لتمدٌد العضبلت والتخلص من الشد والتشنج خبللها وٌمكن اإلستعانة بتمارٌن الٌوجا أو أخذ حمام ساخن 

قبل المباشرة بالتمارٌن,ٌلً ذلك اإللتحاؾ بطرٌقة صحٌحة مع إستثناء الجانب العلوي عند الكتفٌن للسماح بإستخدام الٌدٌن 

مرحلة التالٌة هً تمارٌن التنفس إلٌقاؾ الحوار العقلً الداخلً لفترة بسٌطة,ثم البدء بتمارٌن الطاقة فً تمارٌن الطاقة,ال

بتحفٌز مناطق الطاقة الثانوٌة وتفعٌل الشاكرات لتكوٌن ؼٌمة طاقة صؽٌرة تتحرك على طول الجسد لتفعٌل مسارات 

عد للدخول فً المرحلة اإلنتقالٌة حٌث ستبدأ الطاقة ومراكز الطاقة,عند اإلنتهاء من تمارٌن الطاقة ٌصبح الجسد مست

بالتدفق إلى الجسد األثٌري وزٌادة تردده وهذا ما سٌعجل بإقتراب أعراض ما قبل الخروج كاإلهتزازات العنٌفة أو زٌادة 

ما سٌتم شرحه دقات القلب,فما ٌجب فعله فً هذه المرحلة هو إعادة الٌدٌن إلى داخل اللحاؾ والبدء فً التؤمل السماوي ك

 اآلن.

خبلل الوقت الذي ٌعقب تمارٌن الطاقة ومحاولة الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة ستعانً من صعوبة التركٌز العقلً وكؤن 

ً عن  ً إلى البلوعً,الزلت على السرٌر تشعر بكل األمان واإلسترخاء المطلوب ومتوقؾ تماما العقل ٌنجرؾ تدرٌجٌا

ٌّل فً حلم ٌقظة عشوائً بإستعراض صور ال عبلقة لها بكل التجربة وهً تبدأ فً التدفق عند التفكٌر,عندها إبدأ فً التخ

اإلقتراب من المرحلة اإلنتقالٌة بشكل طبٌعً,عندما تصبح الصور التخٌلٌة واضحة ,مستمرة,مفاجئة,تكون قد بلؽت 

شخص الحرٌة فً إختٌار التخٌل المناسب  مستوى جٌد من اإلتصال العقلً بالبلوعً عندها تبدأ فً الخروج النهائً,ولكل

 له وسؤسرد هنا التخٌل الذي أستخدمه.

"ٌبدأ التخٌل الخاص بً بؤن أسٌر على شاطىء بحر كبٌر,فً البداٌة ال تكون الرإٌة واضحة ولكنها تدرٌجٌاً تزداد إلى أن 

ا قلٌبلً إلى أن أصل إلى عمق مناسب تصل إلى مرحلة "اإلتصال الكامل",عندها أتخٌل بؤننً أدخل إلى المٌاه وأسبح به

عندها أستلقً بظهري على الماء و أتؤمل السماء والنجوم وحركة السحب فً األعلى بهدوء تام,مع الوقت وزٌادة 

اإلسترخاء تبدأ اإلهتزازات العنٌفة بالظهور وهً فً التخٌل أو الحلم تظهر كتقلبات فً سطح الماء و أمواج تؤتً من 

ها ٌصبح من الصعب رإٌة الشاطىء منها,عند إقتراب األمواج ٌبدأ جسدي فً اإلرتفاع ثم الهبوط وأقوم بعٌد,ومن إرتفاع

ً إلى أن ٌنتهً بالخروج  ً مع كل موجة إلى أن ٌبلػ اإلرتفاع أشده وٌبدأ اإلنفصال تدرٌجٌا بتقوٌة هذا اإلحساس تدرٌجٌا

 ي الذي الزال مستلقٌاً على السرٌر" الكامل وأجد نفسً داخل الؽرفة على علو عدة أقدام فوق جسد

هذه العملٌة أمضٌت سنوات فً محاولة البحث فٌها وتفسٌرها ألننً وجدت والزلت أن معظم ما ٌرد لً من أسئلة 

وإستفسارات هً من أفراد ال ٌستطٌعون التخٌّل,فهم ٌؽمضون أعٌنهم وببساطة ال ٌرون أي شًء,فعندما أتحدّث عن 

اخلً أو الحلم الواضح أو الجبلء البصري فالبعض ٌعتقد بؤننً أدعً ذلك و أننً بالفعل ال أرى شًء الولوج إلى العالم الد

خلؾ الجفون المؽلقة,أو ٌعتقدون بؤن كثرة إدعاء رإٌة شًء خلؾ الجفون المؽلقة سٌقنع عقولهم فً النهاٌة وٌبدإون فً 

الشاشة الذهنٌة",فً الحقٌقة المسؤلة أكبر من ذلك التخٌل ورإٌة الصور خلؾ الجفون المؽلقة وهذا ما أطلق علٌه "

قلٌبلً,فالمشكلة لٌست فً عملٌة التخٌل ذاتها,وعندما أقول أنها سهلة فؤنا ال أمزح أو أدعً األمر,ولكن فً نفس الوقت ال 

ون % من الناس ٌحاول11تعنً سهولتها أنك ٌمكن أن تقوم بها على الوجه الصحٌح,فً الحقٌقة ومن خبلل بحثً ؾ 

التخٌّل بالطرٌقة الخاطئة,وهم فً مطلق األحوال ال ٌعرفون كٌؾ ولماذا وأٌن تقع عناصر التخٌل,ورؼم أن الحدٌث فً 

هذا النقطة سٌحتاج إلى كتاب كامل وحده ولكن سؤحاول أن أعلّمك كٌؾ تتحكم فً األدوات التخٌلٌة األساسٌة أو على األقل 

ٌعمل من خبللها الخٌال,فً البداٌة ٌجب علٌك أن تفهم بؤنك متخٌّل بارع,العقل أن تستطٌع فهم العناصر والطرٌقة التً 

البشري قادر على إنتاج صور تفاعلٌة حقٌقٌة بما ٌتضمن ذلك كل الحواس المعروفة,العقل قادر على إنتاج الحقٌقة,ولٌس 

ة كما تحدث عنها المتصوؾ إبن هنا المكان المناسب للتحدث عن قدرات العقل أو عن الخٌال كوسط اإلمكانٌات الخفٌ

العربً ,ولكن سنتحدث عنه كوسط داخلً له إمكانٌات محدودة داخل العقل نفسه,لذا كبداٌة تنفس بسعادة فؤنت بالفعل لدٌك 

اإلمكانٌة الكاملة و كل البشر على التخٌّل بتفاعل تام وأبسط دلٌل هو األحبلم,األحبلم هً تفاعبلت عقلٌة ومن شدة وضوح 

تفاعبلت فؤنت تبقى داخل الحلم ال تدرك بالفعل أنه حلم! ولكن عندما تستٌقظ قد تتذكر بعض الصور الصؽٌرة تلك ال

والشظاٌا الواقعٌة أحٌانناً بكل ما تحمله من أحاسٌس ومشاعر,األحبلم الواضحة هً شًء مختلؾ عندها ٌبدأ الشخص فً 

لعقل على التخٌل,فً الحالتٌن تستطٌع أن ترى بؤن العقل له القدرة الوعً داخل الحلم و تظهر له اإلمكانٌات األكبر لقدرة ا

على إنتاج الصور التخٌلة ولن أطٌل أكثر فً هذه النقطة,اآلن ما هً العناصر التً ٌعمل من خبللها الخٌال؟,فً البداٌة 

فً ؼرفة مظلمة سترى  لدٌنا الشاشة الذهنٌة,ما أقصده "بالشاشة" هو ما تراه خلؾ الجفون المؽلقة,لو أؼمضت عٌنٌك

سواد داخل العٌنٌن,هناك القلٌل من التفاعبلت اللونٌة الداكنة ولو قمت بالتركٌز أكثر على الشاشة نفسها أو التركٌز على 

العٌن الثالثة ستبدأ بعض النقاط البٌضاء أو التقلبات اللونٌة وربما بعض األشكال واألنماط الهندسٌة بالظهور,هذا ما 

ً تنتج عند الضؽط الخفٌؾ والمستمر على العٌنٌن وهما مؽمضتٌن أو عند ٌسمونه أحٌانن ً الهلوسة الهبناكوكٌة,وهً أٌضا ا
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" المهلوسة,الهلوسة الهبناكوكٌة تنتج أٌضاً عند النعاس وهذا ٌعطً اإلنطباع بؤن األشٌاء فً LSDتناول مواد كمٌائٌة مثل "

ماً وهً ترافق هإالء المصابٌن باألرق لعدة أٌام,هذه الشاشة والتحدٌق الؽرفة تتحرك حتى إذا كانت العٌنٌن مفتوحتٌن تما

% من الناس عند محاولة التخٌل,وقد أدهشنً كٌؾ أن 11بما ٌظهر فٌها من ألوان أو أنماط هو الخطؤ األول الذي ٌقع فٌه 

ها وعندها تختفً وٌمكن أن البعض ٌحاول بشدة التركٌز على الشاشة الذهنٌة فإذا ما ظهر شًء فٌها ٌزٌد التركٌز علٌ

ٌستمر فً هذه العملٌة إلى األبد دون أي نتائج,والسبب بسٌط جداً,"الشاشة هً شاشة فقط",من األشٌاء البدٌهٌة فً علم 

الحاسوب هو أن وظٌفة الشاشة هً عرض البٌانات فقط,فالبٌانات لٌست موجودة داخل الشاشة بل قادمة من وحدة 

الصورة ال تتكون إطبلقاً داخل الشاشة,فمن ٌركز على التقلبات اللونٌة فً شاشته الذهنٌة أشبه , فCPUالمعالجة المركزٌة 

بمن ٌضؽط على شاشة تعمل ولكنها ؼٌر متصلة بحاسوب ,عندها نعم قد تحصل على تقلبات لونٌة ناتجة عن الضؽط على 

% من الناس أثناء التخٌل ٌفصلون 11,سطح الشاشة مما ٌجبرها على إخراج بعض إمكانٌات العرض لدٌها بشكل مشوه

الشاشة الذهنٌة عن الحاسوب أثناء التخٌل لذا من الطبٌعً أن ال ٌستطٌعوا رإٌة أي شًء,لكن ما هو الحاسوب بالنسبة 

للشاشة الذهنٌة؟ هو العقل بالتؤكٌد,الصورة ال تنتج فً الشاشة الذهنٌة بل داخل العقل,الصورة تنتج فً مناطق محددة من 

اغ ومناطق آخرى خارجه ثم ٌتم نقلها تدرٌجٌاً إلى الشاشة الذهنٌة,وإذا ما تم نقلها بشكل كامل ستراها خلؾ الجفون الدم

المؽلقة,لن أتحدث اآلن عن المناطق التً تقع خارج الدماغ و تستقبل منها المعلومات البصرٌة وهذا ٌحدث خبلل الجبلء 

المعلومات الكاملة عن هذه العملٌة سؤضٌفها فً كتاب اإلسقاط البصري مثبلً, بل عن المناطق داخل الدماغ )

النجمً(,فهناك منطقتٌن فً الحالة ترى فٌها الصور الذهنٌة وٌمكنك تجربة هذا,إجلس فً مكان مرٌح وأؼمض 

العٌنٌن,اآلن حاول تذكر أمر ما,جّرب تذكر صورة والدك أو والدتك,سترى الصورة ولكن ستشعر بؤنك لم تراها 

ة على الشاشة الذهنٌة بل داخل العقل,وكؤن لك مجال رإٌة مختلؾ,ستظهر الصورة بسرعة وتختفً معروض

ً العقل ٌمتلك القدرة على صناعة الواقع,بالفعل  بسرعة,فالصورة تنتج من عملٌة عقلٌة,لماذا ٌحدث هذا؟كما ذكرت سابقا

,هو الذي ٌصنع الصورة و ٌسمح لك بإختبار فكل ما تراه لٌس ناتج بالفعل عن وجود شًء فً الخارج بل بسبب دماؼك

الواقع,لذا لو كان فً دماؼك مشكلة ما فستتؤثر الصورة التً تراها وترى حقٌقة مختلفة حتى لو كانت الصورة المختلفة 

رة أمامك مباشرةً وهذا موضوع آخر,اآلن لماذا ال نستطٌع إستخدام القدرة الدماؼٌة الكاملة فً التخٌل,ألن لذلك أثار خطٌ

وسٌجعل حٌاتك أكثر صعوبة,هناك ممن ٌتعرض إلصابات فً الدماغ ٌتحطم خبللها الفاصل أو اآللٌة التً تتحكم فً تدفق 

المعلومات من الدماغ إلى الشاشة الذهنٌة,بلؽة مفهومة فهإالء البشر عندما ٌستٌقظون من النوم فالحلم ال ٌتوقؾ بل ٌقفز 

تجربة جمٌلة,لذا خبلل مبلٌٌن السنٌن من تطّور العقل البشري نشؤ حاجز قوي بٌن  إلى العالم الحقٌقً وٌستمر وهذه لٌست

المناطق المسإولة عن التخٌّل وبٌن الشاشة الذهنٌة التً نرى خبللها التخٌبلت واألحبلم,فالسلسلة هً كاآلتً,فً الدماغ 

ثم ٌتم تحمٌلها تدرٌجٌاً على الشاشة الذهنٌة تنشؤ التفاعبلت والبٌانات كما هً فً وحدة المعالجة المركزٌة فً الحواسٌب,

خبلل قنوات إتصال,هذه القنوات ٌفرض العقل رقابة مشددة علٌها,فالعقل البشري مصمم لكً ٌستقبل البٌانات أكثر مما 

ٌجب ٌخرجها,فالكارثة الحقٌقٌة هً أن تمسك نهاٌة السلسلة وهً الشاشة الذهنٌة وتحاول من خبللها الدخول إلى العقل,فما 

فعله فً الحقٌقة هو التركٌز على بداٌة السلسلة,الدماغ البشري متقدم جداً فً تركٌبه ولكنه كؤي نظام آخر ؼٌر كامل 

وٌتمتع بثؽرات عدٌدة ٌمكن إستؽبللها والشلل اللٌلً أحدها,فهناك فارق ضخم بٌن إمكانٌات العقل وبٌن تحول هذه 

ٌتحدثون عن إمكانٌات الذاكرة فً اإلنسان بؤنها تتسع إلى مبلٌٌن و مبلٌٌن  اإلمكانٌات أو جزء منها إلى حقٌقة,فالعلماء

الكتب ولكن فعلٌاً قد تمضً ساعات فً البحث عن مفاتٌحك التً أضعتها فً هذا الصباح بٌنما السنجاب الرمادي قد ٌخبؤ 

وصؾ أنفسنا بالكائنات األكثر  قطعة من البندق فً شجرة وسط الؽابة وٌعثر علٌها فً الشتاء المقبل ,عندها نحرج من

تطوراً على الكوكب,الطرٌقة الوحٌدة التً ستمكنك من إستؽبلل القدرات العقلٌة الكامنة هً فهم النظام بشكل جٌد 

 وإستؽبلل نقاط الضعؾ فٌه.

فحلم الٌقظة ال ومن خبلل فهم السلسلة الخاصة بالتخٌل ٌمكن لك عكس العملٌة,أنت بالفعل تقوم بذلك فً أثناء حلم الٌقظة,

ٌبدأ بإؼماض العٌنٌن ومحاولة إفتعال تخٌل ما بل أثناء اإلستؽراق فً 

التفكٌر بمسؤلة معٌنة"عملٌة عقلٌة" و عندها تبدأ البٌانات بالتدفق خبلل قوات 

اإلتصال بٌن العقل والشاشة الذهنٌة لنرى عندها األفكار فً صور تسمى 

ً أثناء م مارسة العادة السرٌة ولكننا ال ننتبه حلم الٌقظة,العملٌة تحصل أٌضا

لها بسبب حالة الندم واإلحباط التً تلٌها,عندما ٌتعلق األمر بالعادة السرٌة 

فالقدرات التخٌلٌة للبشر)فً ؼٌاب اإلستعانة بمإثر خارجً( تصل مراحل 

متفوقة إلى درجة جعل أجسادهم تفرز الهرمونات وتتصرؾ وكؤنها فً 

ة,ثم ٌزعمون أنهم ال ٌعرفون كٌؾ ٌتخٌلون؟!,التقنٌة الحالة الجنسٌة الطبٌعٌ

التً ٌجب أن تستخدمها فً التخٌل بسٌطة وتعتمد على السٌر فً السلسلة 

 بطرٌقة صحٌحة من العقل نحو الشاشة الذهنٌة.
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ور بثقل فً الخطوة األولى علٌك محاولة اإلسترخاء مع البقاء مستٌقظاً,حتى تبدأ فً الدخول فً الشلل اللٌلً أو الشع

جسدي,فً هذه المرحلة فالحاجز بٌن العقل والشاشة الذهنٌة ٌضعؾ,ولكن بدالً من التركٌز على الشاشة الذهنٌة إبدأ من 

العقل,التخٌل الذي طرحته فً التؤمل السماوي ٌبدأ بالسٌر على رمال الشاطىء,كٌؾ ٌمكن أن نستؽل فهم سلسلة التخٌل فً 

ا بإستحضار أحاسٌس ملمس الرمال وضؽط القدم وعلٌها و حركة الهواء وماشابه,فكما هكذا سٌنارٌو؟,أحاول التخٌّل حسًٌ 

ترى لٌس مهم على اإلطبلق رإٌة شًء,عندما أبدأ فً خلق اإلحساس بالمشً وتذكر اإلحساس بالتقدم إلى األمام فإننً ال 

عقل على إصدار المعلومات وبدء تدفقها أحاول رسم الصورة على الشاشة الذهنٌة بل أقوم بتذكر األحساس بها,أي أجبر ال

نحو الشاشة الذهنٌة ومع مرور الزمن ٌزداد التدفق وتبدأ القنوات فً التفعٌل بٌن العقل والشاشة الذهنٌة مكونة إتصال 

المفاجؤة  – ٖاإلستمرارٌة  -ٕبالوضوح -ٔكامل فً النهاٌة,اآلن أكمل تخٌّل المشً على الرمال وأالحظ العناصر الخاصة 

التً عند تحققها أعلم بؤن إتصال كامل حدث,فسٌنارٌو الحركة متكرر ولكن فً لحظة ما تصبح الصورة واضحة أي و

تظهر مبلمح فٌها لم تكن واضحة سابقاً,ثم تصبح الصورة مستمرة أي ال تختفً خبلل ثانٌة أو إثنتٌن,ثم فً النهاٌة ٌظهر 

ر سلطعون فجؤة أو صخرة مختلفة عن بقٌة الصخور وما شابه,عندها عنصر المفاجؤة,فمثبلً أثناء المشً على الرمال ٌظه

تعلم بؤن العقل الباطن أو عقل األحبلم ٌتدخل فً المسؤلة وٌكّون المعلومات بشكل الإرادي,عند هذه النقطة ٌمكن لك 

تصال أن تحّول التجربة التوسّع فً التخٌل بؤن تتخٌل بؤنك تتوجه نحو الماء وتسبح وهكذا,وٌمكن لك أٌضاً بعد أن نجح اإل

إلى دخول نحو الؽرفة الذهنٌة أو تبدأ به حلم واضح ولكن الناس متفاوتون فً هذه القدرة وتحتاج فً المجمل إلى وقت 

معٌن من التدرٌب,فالعملٌة تراكمٌة,أن ترى فً البداٌة أنك تبذل الكثٌر من الجهد فً التخٌّل الحسً ولكنك ال تحصل على 

ج أو ال تحصل على شًء,ثم ٌزداد الناتج فترى بعض الصور الخفٌفة ولكنها تختفً بسرعة أو ؼٌر الكثٌر من النتائ

واضحة أو ال ٌتحقق فٌها عنصر المفاجؤة,مع الوقت تبدأ فً بذل نفس الجهد ولكن تتحقق الشروط السابقة فً الصورة 

ؤنك ال تبذل أي جهد فً التخٌل بل أن العقل ٌتولى الذهنٌة أي ٌزداد الناتج,فً النهاٌة ومع تزاٌد عنصر المفاجؤة تكتشؾ ب

  كل العمل وحده وٌنتج الصور سواء أردت ذلك أم ال,عندها تكون قد دخلت مرحلة األحبلم.

هذا النوع من اإلسقاط النجمً ٌعتمد على الخٌّال,واإلسقاط النجمً بالتخٌّل لٌس شائعاً كثٌراً ولكن هناك من ٌقوم بتعلٌمه 

-How to Have an Outولدٌه سلسلة كاملة عن تعلٌم اإلسقاط النجمً بهذه الطرٌقة  William Buhlmanمثل السٌد 

of Body Experience .وكلها عبارة عن  سٌنارٌوهات تخٌلٌة جمٌلة ٌمكن لك الرجوع لها إلختٌار ما ٌناسبك منها 

ة اإلنتقالٌة بتقنٌة الخروج وهذا ؼٌر موجود فً كما ترى فهذه الطرٌقة فً اإلسقاط النجمً ٌختلط فٌها الوصول إلى المرحل

 باقً أنواع اإلسقاط النجمً اآلخرى.

حسب دراستً لكل الطرق الموجودة لئلسقاط النجمً فهذه أبسطها,خاصة لؤلشخاص البارعٌن فً التخٌّل,أو الذٌن كانوا 

خٌلة,أي أن عقولهم تبقى فترات ٌعانون من أحبلم الٌقظة وكلها مإشرات على ضعؾ الحاجز الفاصل بٌن الوعً والم

 طوٌلة ضمن الموجة ألفا المسإولة عن هذا النوع من النشاط.

 تعض اىَشامو واىذيىه ىها

 ماذا تفعل إذا شعرت بالنعاس؟

ً للؽاٌة وقد ٌنجرؾ العقل بسهولة إلى  فً أحٌان كثٌرة قد تصل إلى مرحلة ٌصبح فٌها الحفاظ على الوعً أمراً صعبا

النوم,عندها وجدت أنه من المفٌد تؽٌٌر نوع اإلسقاط النجمً بإستخدام المإكدات واإلرادة بدالً من التخٌّل,فقبل مرحلة 

الؽرق فً النوم ٌمكن التردٌد بشكل عقلً برؼبتك فً اإلسقاط النجمً كالقول "سؤحصل هلى تجربة اإلسقاط النجمً 

 و فوق جسدك الفٌزٌائً.اآلن" فحتى عند النوم قد تستٌقظ فجؤة لتجد نفسك تطف

 الشلل الليلي:

الشلل والثقل فً الجسد هو من أهم العبلمات على دخول درجات من المرحلة اإلنتقالٌة,عند القٌام بتمارٌن اإلسترخاء 

بشكل جٌد والعمل على إفراغ العقل من جمٌع األفكار ٌجب أن تبدأ فً الشعور بهذا الشلل ٌمتد من القدمٌن نحو األعلى 

ألعلى,إذا لم تكن تشعر بذلك فهذا ٌعنً بؤن لدٌك مشكلة فً أحد العناصر التالٌة:اإلسترخاء أوإفراغ العقل من األفكار إلى ا

 السطحٌة.

هذه بعض النصائح التً أقدمها لؤلشخاص الذٌن ٌعانون من مشاكل فً الوصول إلى مستوى عمٌق بما ٌكفً من المرحلة 

 ب اإلسقاط النجمً:اإلنتقالٌة وقد ذكرتها أٌضاً فً كتا
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العقل منفصل عن الجسد,فالعدٌد من العملٌات الحٌوٌة فً الجسد ال تعلم أو تدري بها,تنظٌم السكر والهرمون ودقات القلب 

والتنفس وؼٌرها,كلها تتم بشكل الواعً,ولكن هناك لؽة بٌن الجسد والعقل,الجسد ال ٌعلم حقاً إذا كان العقل نائماً لذا ٌرسل 

ارات الحٌوٌة على شكل أحاسٌس أو اختبارات إذا استجبت لهذه األحاسٌس ٌعررؾ الجسرد عنردها أن العقرل ال نوع من اإلش

 زال مستٌقظ وال ٌدخل فً الشلل اللٌلً.

 من مفردات هذه اللؽة :

 الرؼبة فً التقلّب على الجانب:-ٔ

برة عبرارة عرن إشرارة ٌرسرلها الجسرد لكرً عندما ننام على ظهورنا نشعر بعد فترة بسٌطة برؼبة ملحة فً التقلب هرذه الرؼ

ٌعلم إذا ما كان العقل الزال مستٌقظاً أو نائماً؟لذا لن ٌنرام الجسرم إطبلقراً إذا مرا اسرتمررت باالسرتجابة إلرى هرذه اإلشرارة.لذا 

طفراء الجسرد تذكر دائماً :ال تستجب إطبلقاً للرؼبة فً التقلّب بل ابق نائماً على ظهرك ساكنًا دون حركة,فهذا ٌعمرل علرى إ

مسدتلقيا   خول إلدى الشدلل الليلدي البقداء سداك نا دون أة اركد  اب عليك للددوالدخول فً الشلل اللٌلً بشكل أسرع,تذكر! 

 .على ظهرك وال تتقلب أبدا  

 طرٌقة التنفس:-ٕ

وبطٌئة,وتصدر صوت لتسرٌع الدخول إلى الشلل اللٌلً علٌك محاكاة طرٌقة التنفس أثناء النوم,خبلل أنفاس عمٌقة,طبٌعٌة 

خفٌؾ عند الشهٌق والزفٌر,لٌس كالشخٌر تماماً بل نمط خفٌؾ متكرر,إذا كنت تعجز عن تقلٌد نمط التنفس خبلل النروم قرم 

ببساطة بتشؽٌل مسجل للصوت قرٌب من السرٌر وسجل صروت الترنفس الرذي تصردره  لرٌبلً,وقم بتقلٌده,تؤكرد مرن التردّرب 

من أقوى األدوات فً الدخول إلرى الحالرة االنتقالٌة,لمردة بضرع دقرائق ستشرعر أن األمرر لرم  جٌداً على نمط التنفس هذا ألنه

دقٌقة وستشرعر باالسرترخاء والهردوء وؼٌراب الروعً,الحظ أن كرل مرا علٌرك فعلره هرو المراقبرة  ٌٕٓنجح فقط استمر لنحو 

للٌلرً بالنسربة للجسرد وتحراول جعرل بنراء أو الشلل ا ًفقط,أن تحاول مراقبة عقلك وجسدك خبلل اقترابه من مرحلة البلوع

 مساحة واعٌة داخل هذه المرحلة.  

 حركة العٌنٌن:-ٖ

المهم جداً محاولة إٌقاؾ حركة العٌنٌن,العرٌن أحٌاننراً عنرد االقترراب مرن الحالرة االنتقالٌرة تتحررك حركرة سررٌعة للؽاٌرة من 

التؽلب علٌها بسهولة.حاول عمل تدلٌك بسرٌط للعرٌن وهرً تعمل على كسر مرحلة الشلل اللٌلً,وهذه حٌلة جسدٌة ال ٌسهل 

مؽمضة وحاول تحرٌكهرا دائرٌراً وفرً جمٌرع االتجراه لتبقٌهرا مسرترخٌة قردر اإلمكان,اجعرل العرٌن مصروبة إلرى اتجراه واحرد 

 وحاول تثبٌتها دون حركة,بالتدرٌب المستمر ٌمكن فعل األمر.

 :ارتداء الجوارب وسدادات األذن-ٗ

نخفض بسرعة أثناء الدخول إلى الحالة االنتقالٌة وخاصة القدمٌن,لقرد وجردت أن ارترداء الجروارب السرمٌكة حرارة الجسم ت

ٌسرراعد فررً اسررترخاء القرردمٌن كمررا أن وضررع سرردادة لررؤلذن ٌسرراعد فررً التركٌررز علررى عملٌررة التررنفس للررتخلص مررن األفكررار 

 السطحٌة. 

 :تمارٌن اإلسترخاء والٌوؼا قبل النوم -

صح الجدد فً هذا المجال باالسرتحمام بالمراء السراخن والتردلٌك أو القٌرام بربعض التمرارٌن واإلطالرة الخفٌفرة قبرل أنا دائماً ان

النوم,المهم هو تفرٌػ التوتر والشد الموجود فً العضبلت,فً الحقٌقة العدٌد من الناس ٌستخؾ بهذه المسرؤلة لرذلك ٌفشرلون 

درة على االسترخاء الجسدي وتفرٌػ التوتر من الجسد هو أساس اإلسقاط دائماً فً االسترخاء,روبرت بروس ٌقول بؤن الق

النجمً الصحٌح,ذكر فً كتابه فصل كامل ٌتضمن تدرٌبات لبلسترخاء الجسدي و تفرٌػ التوتر انصح بقراتها بشردة,هناك 

وؼررا أو أي نظررام العدٌررد مررن الطرررق لبلسررترخاء ولكررن أنصررح بررالتركٌز علررى منطقررة الظهررر والفررك,وإذا كنررت ال تعرررؾ الٌ

 لبلسترخاء الجسدي اتبع هذا البرنامج البسٌط:

 الجبهة )الجبٌن(: ؼضن جبهتك وشد حاجبٌك, اثبت ثم استرخ. 

 عٌنٌك بشدة. اثبت ثم استرخ.  أؼلقالعٌنان: 

 األنؾ: ؼضن أنفك, واثن منخرٌك. اثبت ثم استرخ. 
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 اللسان: ادفع لسانك بثبات نحو سقؾ فمك. اثبت ثم استرخ. 

 لوجه: اعبس. اثبت ثم استرخ. ا

 ابتسم بشكل مبالػ .اثبت ثم استرخً.

 الفكان: شد فكٌك بقوة. اثبت, ثم استرخ. 

 اضؽط بقبضة ٌدٌك على منطقة الفك بكل قوة ممكنة ثم استرخ.

 افتح فمك إلى أقصى امتداد ممكن ,اثبت قلٌبلً ثم استرخً.

 اثبت, ثم استرخ.  الرقبة: شد رقبتك بسب ذقنك نحو األسفل إلى صدرك.

 . اثبت, ثم استرخ. إلى أمام ثم إلى الخلؾ الظهر: قوس ظهرك

 . اثبت ثم استرخ. ودع الهواء ٌدخل إلى أعمق نقطة ممكنة الصدر: تنفس بؤعمق ما تستطٌع

 عضبلت معدتك. اثبت ثم استرخ.  اضؽط علىالمعدة: 

 العضبلت. اثبت ثم أسترخ. شد الفخذان: 

 ت المزدوجة الرأس. اثبت ثم استرخ. العضبل شدالذراعان: 

 الساعدان والٌدان: وتر ساعدٌك وشد قبضتٌك. اثبت, ثم استرخ. 

 ارفع الذراعٌن إلى أعلى قدر مع الوقوؾ على أصابع القدمٌن قدر اإلمكان.إثبت ثم إسترخً.

 الساقٌن: اضؽط على قدمٌك نحو األسفل. اثبت ثم استرخ. 

 قدمٌك إلى األعلى. اثبت ثم استرخ. الكعبان والقدمان: اجذب أصابع

بالتؤكٌد فاالسترخاء الجسدي فن حقٌقً ادعوك لبلتطبلع علٌه,وهناك العدٌد من البرامج والكتب فً هذا المجال وٌمكن 

االتطبلع علٌها مجانًاً,أنا لست خبٌراً فً هذا الفن لذا إن كنت مثلً عاجز عن االسترخاء الجسدي بسرعة فقط قم 

قبل النوم والتقلّب فً السرٌر قلٌبلً ثم النوم لحوالً ساعتٌن أو ثبلثة ثم االستٌقاظ بعد منتصؾ اللٌل فٌكون باالستحمام 

 الجسد قد استرخى وحده ومن هناك ٌمكنك البدء فً الدخول إلى الحالة االنتقالٌة دون استرخاء.
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 اىجسء اىصاىس:ردالخ تعُذج عِ اىىاقع

 

 "...أصبلً  فٌه ٌولدوا لم ألنهم......العصر هذا فً ٌموت لن الناس "أؼلب

 المإلؾ

 اىجسء اىصاىس ٍقذٍح

إن كنت ؼرٌباً فعلٌك العمل على هذه الؽرابة,هذا ما تعلمته خبلل حٌاتً,منذ حدٌثً عن علوم الطاقة و اإلسقاط النجمً قل 

ً إما  كثٌراً عدد من ٌعتقدون أننً صادق و بقدرات عقلٌة سلٌمة ,تعرضت للجفاء كثٌراً  وبدأ أصدقائً بالتناقص تدرٌجٌا

ألننً أفشً لهم شًء من أسرار تلك األشٌاء أو ألننً ال أستطٌع مشاركتهم أي شًء مما ٌجعل عبلقاتً باردة وؼٌر ؼنٌة 

وأبقى مجهوالً وسط معارفً,وأنا واثق بؤننً إن أفشٌت كل شًء فلن ٌبقى معً إال القلٌل,تعلمت منذ فترة الوقوؾ 

حمل كل الشتائم أو إتهامات الزدقة والتكفٌر والجنون فً سبٌل الكشؾ عن بعض أفكاري وآرائً وإستنتاجاتً أو وحٌداً,وت

حتى اإلفصاح عن بعض المعلومات ولو كانت علمٌة تماماً أو محاولة إصبلح بعض األفكار المعطوبة التً تعشعش فً 

مزٌد من اإلتهامات أو إلقاإك لهذه النصوص لن ٌؽٌر الكثٌر الكثٌر من العقول العربٌة,لذا بالنسبة لشخص مثل فتلقً ال

 بالنسبة لً.

إسلوبً "البلدٌنً" فً الكتابة  أثار لً أٌضاً الكثٌر من المشاكل,فلن تجدنً أكتب فً إحدى تجاربً "خرجت من الجسد و 

لكتابات والتجارب متؤثرة تماماً رأٌت فً الؽرفة مبلك جمٌل وأخذنً معه إلى المكان المقدس كذاو كذا ....." فمثل هذه ا

بعقل الشخص ومعتقداته مما ٌجعلها ؼٌر مناسبة للبحث والتدقٌق العلمً,كما أنه ٌصنع تداخل فً واقعٌة التجربة,لذا ال 

أكتب إال بتجرد تام ودون إسقاط أي معتقدات شخصٌة على تجاربً,وهذا األسلوب هو ما ٌمٌز كتاباتً عن كتابات 

الجانب,كما أن هذا األسلوب هو ما ٌدفع الكثٌر من الناس إلى سإالً عن دٌنً وملتً,وعندها أعرؾ المتصوفة فً هذا 

 تماماً أننً كتبت بتجرد تام إلى درجة أن أحد لم ٌستطع معرفة أو تحدٌد معتقداتً الخاصة.

 وجٌه ولسبب لسبب ٌحصل إنما حولك ٌحصل شًء كل بؤن تدرك عندها لها تصل قد الوعً من معٌنة درجة هناك

 شًء كل,متواصلة حلقات فً لها إدراك أدنى دون وٌموتون الناس ٌولد قد رحلة وهً,روحٌة لرحلة بداٌة هذه,للؽاٌة

 المادي العالم وخارج المباشرة تجربتك خارج تقع فهً,فٌها تجادل أو لتناقشها دامؽة حقائق تعتبره أن أرٌد ال هنا سؤذكره

 بلؽة التجارب تلك من أي وصؾ فً بالؽة صعوبة أواجه,البارحة؟ شاهدته حلم حول شخص تجادل أن تستطٌع هل,نفسه

ً  تقع فهً مفهومة  من صؽٌرة بشعلة كاملة مدٌنة إلكتشاؾ ومحاوالت آثار مجرد ٌجعلها مما,المادٌة تجربتً خارج أٌضا

 أعرؾ وال,األبعاد فً األعلى الوسط فً تدركه كما إدراكه أو شًء رإٌة تستطٌع لن األبعاد الثبلثً الفهم خبلل من,النور

 الخروج تجارب على التعرؾ فً بدأت عندما ولكن,شخص أي مع الذكرٌات هذه مثل أشارك و أسرد أن ٌجب لما فعبلً 

 الذي المصطلح هو وهذا" الثانٌة الحالة" فً مروا الذٌن الناس بعض شهادات خبلل من سوى علٌها أتعرؾ لم الجسد من

 كان عجوز لشخص مذكرات الشهادات هذه من,القادم النص جمٌع خبلل الجسد خارج الوعً مرحلة لوصؾ سؤستخدمه

 الحالة ضمن الوعً خروج و الدوار له تسبب كانت والتً صناعٌة مادة إستنشاق عند إكتشفه والذي النجمً باإلسقاط ٌقوم

, األمر هذا إكتشاؾ ٌكمل أن دون مات إذا قرآته آخر لشخص ٌمكن أثر لتكون فقط مذكراته ٌدّون الرجل هذا كان و,الثانٌة

 والسعً لئلستمرار الدافعٌة أعطانً ما وهذا هناك ما شًء بؤن الوحٌد الدلٌل هً مذكراته ولكن,مٌت العجوز الرجل اآلن

ً  للوصول  هذا لدٌنا,نستطٌع طرٌقة بؤي نوعنا لخدمة المرهؾ الحس هذا لدٌنا,مدهشة كائنات البشر,المكان نفس إلى أٌضا

 لٌوناردو مثل علماء إنجازات إلى مثبلً  نظرنا لو,واألدٌان المعتقدات بفعل فقدناه والذي البشرٌة لخدمة العمٌق الحب

 أو أجناسهم عن النظر بؽض الجمٌع خدمت البشرٌة مسار ؼٌرت التً بؤعمالهم فهإالء آٌنشتاٌن أو أونٌوتن دٌفٌنشً

 عندما,شًء كل الفرد ٌمنح ما هو الجمٌع نحو للخٌر العشق هذا,تفكٌرهم طرٌقة أو مأدٌانه أو أومعتقداتهم لؽاتهم أو ألوانهم

 العقلً الفهم فً بساطة بكل تضٌع والذي الحقٌقة وإدراك الروحانٌة مراحل أولى فً تبدأ إستثناء ببل للجمٌع حبك تمنح

 قلوبهم فً تكن ولم أحد على حاقدٌن ٌكونوا لم العظام والحكماء األنبٌاء جمٌع بؤن نعرؾ فكما,الدٌنٌة للنصوص والسطحً

 مشروط ؼٌر كان فحبهم,بالهداٌة لهم وٌدعون أمتهم أبناء من والجهلة العصاة على ٌبكون حتى كانوا بل,أحد ألي ضؽٌنة

 هو هذا,محدد واحد إتجاه فً ولٌس اإلتجاهات كل فً سٌنٌرون ألنهم,للبشرٌة منارات هللا ٌختارهم أن حق لذا,للجمٌع

 ٌطول قد األمور هذه مثل فً والحدٌث,لها إتجاه ال الحقٌقة أن وهو,متؤخر وقت فً إدراكها فً بدأت التً الحقٌقة جوهر

ً  مختلفة التجربة بؤن تفهم أن فقط أرٌد لكن,ٌتحملها أن هنا للنص ٌمكن ال درجة إلى  أو قرآته لك ٌمكن شًء أي عن تماما

 أقوم أنا وها,ما بشًء الكون لهذا مدٌن بؤننً دفٌن شعور هو هنا شً أي إلكتابة ٌدفعنً الذي الوحٌد السبب أن كما,فهمه

ً  سعٌداً  فسؤكون لذا,ٌكتمل لم" للبشرٌة مشروط الؽٌر" حبً فإن التنوٌر إلى بعد أصل لم ألننً,اآلن بتسدٌده  تكون بؤن تماما

ً  المتزمتٌن أو المادٌٌن المنطقٌٌن أو السطحٌٌن هإالء من  أحد كتبه هراء مجرد بؤنه وٌعتقدون النص هذا ٌلقون الذٌن دٌنٌا
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 حتى إضافٌة حٌاة دورات ستقضً عندها,العلٌا الوعً لمستوٌات وجود ال أنه أو ٌرام ما على وأنهم المجانٌن اإلنطوائٌٌن

 . وحدك األمر تستوعب

 اىذقُقح

ً ,للحقٌقة مفهومً هو" الثانٌة الحالة" تجارب خبلل من به تؤثرت ما أكثر  مطلق وحٌد شًء وكؤنها الحقٌقة عن نتحدث دائما

 عن ٌنفصل فإنه الجسد الوعً ٌؽادر عندما ترى هل,المعتقدات ألصحاب درامٌة معانً تحمل وهً,الوجود كاملة أنها أو

ً  األمر ألجعل,بالحقٌقة المرتبط المادي العقل  تعمل ان ٌمكن وسط مجرد هو حقٌقة تعتبره ما فإن,الناس لمعظم مفهوما

 ٌمكن جهاز صناعة من تمكننا المستقبل فً أننا تخٌل,علٌها التعرؾ فً تستخدمها التً مستقببلتك او المادٌة حواسك خبلله

 وهً",MATRIX" العلمً الخٌال فلم فً كما الحسٌة المإثرات على تعرفنا ٌحكم الذي الدماؼً النشاط ٌحاكً أن

 التنوٌم فً السنٌن عشرات منذ ٌستخدم بل علمً خٌال لٌس هذا,للحقٌقة مفهومنا نبنً خبللها من التً المإثرات

 معلقة"عادي جسم بؤن للشخص اإلٌحاء فٌها ٌتم المؽناطٌسً للتنوٌم تجارب عن قرأت المرات إحدى ففً,المؽناطٌسً

 ألن لٌس هنا السخونة فً فالسبب,فعبلً  ساخنة وكؤنها األلم شدة من ٌصرخ الشخص ٌد فً وضعها فعند,للؽاٌة ساخن" مثبلً 

ً  داخله وتفاعل تصرؾ العقل ألن بل, وٌمثله األمر ٌدعً المنّوم الشخص أن أو ساخنة بالفعل المعلقة  أن على كهربائٌا

 لذا,فقط عقلك هو فٌها تعٌش التً الحقٌقة ٌخلق ما بل اإلنطباع ٌعطٌك ما فإن,المؽناطٌسً التنوٌم تؤثٌر بفعل ساخن الجسم

 ٌفسرها التً الكهربائٌة المإثرات كل عقلك نحو لٌدفع ببرمجته وقمنا للواقعٌة المحاكً المتطور الجهاز بتوصٌل قمنا لو

 هناك فلٌس,الحقٌقة نفس تختبر سٌجعلك عقلك فإن معٌن مشهد حتى أو البرودة أو السخونة مثل, ما حقٌقة ٌختبر شخص

 ٌنطبق واألمر الوسط ذلك فً شحنها ٌتم التً المكونات مع التفاعل لعقلك ٌمكن وسط مجرد كلها,اآلخرى من أحق حقٌقة

 ً  تحفٌز ٌتم حٌث المجال هذا فً األبحاث من الكثٌر أجرٌت ولقد,الدماغ ٌفسرها عصبٌة مإثرات مجرد,األحبلم على أٌضا

 للتجربة ٌخضع من فٌشعر صؽٌرة كهربائٌة بؤقطاب الؽضب أو السعادة أو كالحزن مشاعر عن مسإولة المخ فً مناطق

 إلى تإدي الدماغ فً معٌنة مناطق تحفٌز درجة إلى وصل األمر أن بل,المبرر ؼٌر الؽضب او الفرح او بالحزن فجؤة

 كل ٌعنً ماذا,المخ فً الذاكرة عن المسإولة المناطق بإستهداؾ البعٌد أو القرٌب الماضً فً حصلت ذكرٌات إختبار

 أو شؤنها عبل مهما دماؼك فً تسبح التً العصبٌة التٌارات من مجموعة هو الحقٌقة أو الواقع علٌه تطلق شًء كل,ذلك؟

 ببساطة وٌمكن إسمه سماع لدى تستجٌب التً الدماؼٌة المناطق رصد ٌمكن هللا عن مفهومك باألحرى أو هللا حتى,إنخفض

ً  عقلك من هللا فكرة فتختفً الكهرباء من خفٌفة بشحنة ضربها  الفكرة لهذه برمجة إعادة إلى عملٌة حاجة فً وتصبح,نهائٌا

 ٌفقد العصر هذا فً دٌن رجل جعل على قادرة الرأس على قوٌة ضربة الحقٌقة فً",الدٌن" علٌها ٌطلق والتً جدٌد من

 فٌشرب فٌذهب حانة امامه وٌرى ٌستٌقظ أن فٌمكن,العادٌٌن األفراد عن تمٌزه التً الدٌنٌة المعرفة كل ذلك فً بما ذاكرته

 مشهورة مطربة أنه فكرة عقله إلى وندخل المؽناطٌسً التنوٌم فً جلسة إلى الرجل نفس نخضع أن ٌمكن أو,خمورها من

ً  كان ما كل وٌفضً بجنون وٌؽنً وٌرقص الطاولة على فٌقفز  الكبت مع صراع هً بؤكملها وحٌاته,حٌاته خبلل مكبوتا

 المؽناطٌسً التنوٌم علم إكتشاؾ بداٌة فً إستخدامها تم التنوٌمٌة األلعاب تلك بعض وبالفعل,لفروٌد النفسً التحلٌل حسب

 الذي الشخص وبموافقة محددة الؼراض سوى إستخدامه تمنع قوانٌن سن المتحدة الوالٌات فً تم لذا الناس أفزع ما وهذا,

 ألشخاص العقل فً قدٌمة برمجة إلؽاء مثل,مدهشة عدٌدة أشٌاء فً المؽناطٌسً التنوٌم نستخدم الٌوم نحن,له ٌخضع

 بعض من التخلص,اإلٌجابٌة الصفات تحفٌز,الوزن فقد على الناس مساعدة أو,الماضً فً مروعة تجارب من عانوا

 قادر المؽناطٌسً للتنوٌم برنامج جونز جً ستٌؾ الدكتور طّور حتى بل,اإلجتماعً أو المهنً النجاح وتحقٌق,العادات

ً  مدهش وهذا! الجسد من خروج حالة إحداث على  سواء عقلك فً فكرة بؤي التشكٌك لٌس إلٌه الوصول أحب ما,تماما

ً  تعً أن أرٌد بل,الملفوؾ سلطة عمل فً المثلى الطرٌقة أو هللا عن كانت  فً أفكار...أفكار مجرد اآلن بؤنها تماما

 حٌاتك خبلل من وتحاول بسهولة ورصدها دراستها ٌمكن محددة بؤنماط عقلك داخل فً تسبح عصبٌة تٌارات,رأسك

 ٌمكن كالوباء هً,عنها أتحدث التً الفكرة خطورة بمدى هنا ستشعر,الخارج فً للحقائق األصٌل اإلنعكاس بؤنها التصدٌق

 إنكار أو اإللحاد إلى األفراد أدعو أننً أبداً  كبلمً من أقصد ال,الخمول فً ٌستمر أو اإلستٌقاظ فً فٌبدأ عقل أي تجتاح أن

 فبل,وعواقب محددة إلتزامات له ومعلومات أحاسٌس من تستقبله ما لكل أن أو, الطاولة على موجود السلطة من صحن أن

 أرٌد ما تستوعب أن هنا علٌك,بقتلك لها وتسمح هنا الفلسفً نقاشنا بتذكر تقوم أن تقترب سٌارة صوت سمعت إذا ٌمكن

 ولٌس الجوانب كل من الحقائق وجمٌع الحقٌقة إكتشاؾ إلى الجمٌع وأدعو أدعوك هنا فقط أنا,صحٌح بشكل لك إٌصاله

 أوجه تمثل فقط فهً خبللها من صورة إلى تنظر التً الجوانب تنوعت فمهما ترى كما,العقلً المادي الجانب من فقط

 الذي الوجه سٌرى من منهم فإن,الناس بعض ٌسكنه كوكب فً ووضعناه عمبلق نرد صنعنا فلو,الشًء لنفس مختلفة

 أنه درجة إلى ضخم المكعب كان إذا و ٙ أو ٗ أو ٖ العدد ٌحمل الذي الوجه سٌرى بعضهم ان كما, ٕ أو ٔ العدد ٌحمل

 هكذا هً فالحقٌقة,الصحٌح المكعب وجه هو ٌراه الذي الوجه بؤن شعب كل فسٌعتقد منه واحد وجه سوى رإٌة ٌمكن ال

 المنظور من فقط النظر فً ونستمر,شًء نفهم ال ولكننا ذلك نقول كلنا,فقط واحد وجه مجرد هو لها المادي ومنظورك

ً  لٌس,"والروحٌة الدٌنٌة المواضٌع تناول عند حتى البحت المادي  تعرؾ ال أن الجٌد من و",شًء كل تفهم أن فعبلً  مهما
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 لها لٌس التً الداهٌة ولكن, والتطور للنمو مساحة لنا تبقى فلن,عرفناها لو مملة حٌاتنا ستصبح فكم,األمور من الكثٌر

 .المطلقة الحقٌقة هً عقلك فً هذه العصبٌة التفاعبلت سلسلة بؤن وتعتقد والتفكٌر البحث عن عقلك توقؾ أن واهٌة

 التً والسعادة,حلم فً وتعٌش اآلن نائم أنت مقدمة؟ مازالت وهذه الفلسفً النقاش هذا كل من الفائدة ما هنا تتسائل وقد

 على معها وتتفاعل الحقٌقة أنها وتعتقد عقلك ٌصنعها معٌنة صورة ترى أن هو لً بالنسبة الحلم,الجهل من نابعة تعٌشها

ً  حصلت لئلهتمام مثٌرة بتجربة ٌذكرنً وهذا,األساس هذا  أمام لحصان كبٌرة صورة بعرض العلماء أحد قام عندما قدٌما

 فً الحصان ٌتحرك ال لماذا ٌفهم لم الرجل,صور أو لوحات أي حٌاته فً ٌرى لم الرٌؾ من تركً رجل

ً  ٌشبه هذا!,ٌتحرك ال ألنه لحصان الصورة بؤن التصدٌق ورفض,الصورة؟  فهم,التلفاز عن للناس األولى التصورات أٌضا

 فما,الحسٌة المإثرات بعض منها نستقبل التً الوسائل هذه كل فً شككنا نحن,المشاهد ٌمثلون أقزام بداخله بؤن إعتقدوا

 المشاعر تؽذٌها كانت المعرفة فً ورؼبتً,المجهول على وخاصة شًء كل على متمرد كطفل ولدت,باكمله؟ بالعالم بالك

ً  تحدثت ربما,النجمً؟ اإلسقاط فائدة ما,الٌقٌن إلى الوصول أو العلم محبة ولٌس الجهل على الحاقدة  مادٌة عن سابقا

 ال فهم المادة فوق هللا مفهوم أن وبما الحقائق تؤكٌد فً المادٌة األدلة على ٌعتمد العلم ألنه ملحدون العلماء أؼلب وأن,العلم

 سر اجادلهم كنت عندما والكونٌٌن والمادٌٌن الملحدٌن من كثٌر ٌفهم لم,المادٌة ؼٌر األشٌاء جمٌع مع حالهم به ٌعترفون

 ال فؤنا,الدٌن مع المتعارضة النظرٌات من الكثٌر على وإضطبلعً العلمٌة بالمبادىء إعترافً رؼم هللا بوجود تمسكً

 أو,نوبل جائزة على حائزون كثر فٌهم بمن حمقى العلماء من% 11 وأن وجوده على العلمٌة باألدله ملٌىء العالم أن أزعم

 قتل من السلٌمة فطرتنا تمنعنا لم فلما المعنى هذا ضبابٌة مع السلٌمة الفطرة علٌنا تملٌها ضرورة هً به اإلٌمان أن

 عن وفصلها الفطرة اعماق سبر أصبلً  ٌستطٌع ومن, بؤنفسنا أنفسنا دمرنا عندما كانت وأٌن وإرهابهم األبرٌاء

ً  ذئب أكل أن ٌسبق فلم,وحشٌة األكثر المخلوقات جمٌع بٌن من ولكننا مخالب أو أنٌاب ببل كائنات البشر نحن,اإلعتقاد؟  ذئبا

 فهً طبٌعتنا على نقلق أن ٌجب ال" إبراهٌم عدنان الدكتور ٌقول كما لذا,رأفه أي ببل البعض بعضنا نؤكل ولكننا

 ".ثقافتنا على نقلق أن ٌجب بل,معروفة

 ّظاراخ تذوُ اىرؤَح عيً اىقذرجو اىرجرَذ

 الصبؽة هذه,حولنا من للحقائق وإدراكنا رإٌتنا على شدٌد بشكل تإثر خاصة بصبؽة مصبوؼٌن العالم هذا فً نولد نحن

 كونه من ٌقترب أن هو حٌاته فً فعبلً  اإلنسان ٌحققها قد التً األشٌاء أعظم ومن,بسهولة تاثٌراتها إدراك ٌمكن ال خفٌة

 بعض إلى نظرك ألفت أن ٌجب للحقٌقة التجّرد مفهوم عن الحدٌث فً أبدأ أن وقبل,معنى من للكلمة ما بكل" إنسان"

 أو حقد أو كره أو تعصب ببل,مجرد كإنسان إنسان كل ٌولد,ما وسط فً ٌنمو أن بمجرد اإلنسان تلون التً الصبؽة سمات

 والتقلٌد والعادات المعتقدات فً عادة ترتكز التؤثٌرات,به المحٌطة بالبٌئة ٌتؤثر اإلنسان ٌنمو وعندما,ذاكرة أو تفكٌر

 ٌكون أن ٌمكن ال شًء أي على اإلنسانً الحكم إن,الحقٌقة نحو بالسعً الخاص والمعٌار والعلم المنطق إحترام ودرجة

ً  ٌسبح منها كبٌر فجزء,فٌها ولد التً الصبؽة عن بمعزل  التً واإلستنتاجات األفكار طبٌعة على ٌإثر البلوعً داخل عمٌقا

 الرإٌة من تتمكن قد عندها",إنسان" تصبح أن مفهوم هو متؤخر بشكل فهمها فً بدأت التً األشٌاء من,النهاٌة فً تخرج

 أنه بنفسه قرر أن بعد"لعدو حق أو بفضل اإلعتراؾ عن ٌحجم حولً الناس من الكثٌر أعرؾ,الحقٌقة إلى أكبر بوضوح

ً  والثقافات والمعارؾ العلوم بعض مطالعة عن ٌحجم أو",له عدو  قاتلة الصبؽة هذه,بها صبؽه تم التً الصبؽة على خوفا

 ملكات إلؽاء فً ترتكز الثقافٌة الصبؽة خطورة إن,كاذب فؤنت تدركها ال وأنت الحقٌقة قلت لو وحتى,ٌصدق ال بشكل

 والتسلٌم اإلٌمان برداء األحٌان معظم فً ٌتؽطى الفكري والكسل العقلً الخمول إن,البحث فً الرؼبة أو والبحث التفكٌر

 ٌولد لذا,والخوؾ العجز على القائمة الذات مع التصالح من مضحكة حالة مجرد أنه متؤخراً  أدركت ما وهو واإلستسبلم

 اآلخرٌن بعٌون بل وعقولهم بعٌونهم هللا إلى النظر ٌحاولوا لم األساس فً هم,روحٌة تجربة بدون وٌموتون الناس

 لبشري عبد تعود ال مرة ألول,الحقٌقة نحو عٌنٌك فتح فٌها تحاول التً اللحظة إلى الوصول ٌعنً التجرٌد إن,ونظاراتم

ً  مختلؾ نوع من بحرٌة الشعور على قادراً  وتصبح ً  هذا,تماما  ال الناس,لؤلشٌاء العمٌق والفهم للتنوٌر بداٌة ٌصلح أٌضا

 لدٌك سٌختفً التٌار مع تجري مستضعؾ صؽٌر كفرد وبالتالً,ٌرٌدونها التً الحقٌقة سماع ٌحبون بل الحقٌقة ٌرٌدون

 تحدث كلمة أو وجود لك ٌصبح فبل,الؽوؼائً الطوفان هذا فً لتذوب الوقت مع والحقٌقة بالعدالة والحس األخبلقً المعٌار

ً  ابه  وأنت لك تابوت جسدك ٌصبح أن,نفسك داخل تموت أن وهً لك تحصل قد التً األشٌاء األسوء من وهذه,سراً  أو علنا

 هذا,أسفلها سٌهبطون ما وسرعان األرض سطح على متحركة توابٌت أصبحوا الناس,األٌام هذه كثٌراً  ٌحصل وهذا,حً

 البحر إلى سٌصل نهر كل,الوصول فً أمل هناك فإن تحركت إذا,والسٌر النمو عن التوقؾ أي,للؽفلة الحقٌقً المفهوم هو

 عن البحث,قلٌبلً  مكانه من تحرك األقل على ولكن,وٌتبخر وٌجؾ فٌه وٌحشر مسدود طرٌق النهر ٌجد قد,النهاٌة فً

 نتٌجه أي ٌدري ال المقامر,الحقٌقة عن والباحث بالقمار أشبه األمر,ما نتٌجة توقع وعدم والمؽامرة الشجاعة ٌتطلب الحقٌقة

 مجرى فً التدخل عن وتوقؾ القدر إلى نفسه سلّم وكؤنه,لها واإلستسبلم المؽامرة تقبل ولكنه رمٌته إلٌها ستستقر

 التنوٌم من قوقعة فً األمر بهم وٌنتهً هللا عن البحث فً الجمٌع ٌفشل لذا,الٌوم الطرٌقة بهذه ٌبحث أحد ال,األحداث
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ً  بعضهم ٌواسً النفس مع المضحك والتصالح اإلٌحائً  أسهل فهو,هذا أتفهم أن أستطٌع,الموت ساعة تؤتً أن إلى بعضا

ً  وأكثر  .أمانا

من الجٌد الحدٌث قلٌبلً عن األشٌاء التً ٌجب أن تتوقع رإٌتها وإختبارها فً الفضاء األثٌري وهذا الجزء من الكتابة كنت 

أو السحر أو حتى الكفر والزندقة,ولكن عندما أفكّر بشكل أكثر  قد أمسكت عنه لفترة طوٌلة,ربما خشٌة اإلتهام بالجنون

منطقٌة وأتخٌل بؤن هناك شخص ما على إمتداد الببلد قد ٌجلس فً هذا الوقت على سرٌره ٌحاول جاهداً الدخول بعقله إلى 

ك المصمتة إلى حقل ال هذا البعد أشعر عندها بنوع من المسإولٌة,السفر بالعقل هو إمكانٌة حقٌقٌة تخرجك من جدان ؼرفت

متناهً من الوعً والذكاء والتكوٌن,وهذا أول ما ٌجب أن تفهمه عن طبٌعة الفضاء األثٌري,سنوات من البرمجة العقلٌة 

ً فضاء ثبلثً األبعاد ٌقع فً  السطحٌة والعٌش فً عالم ثبلثً األبعاد سٌدفعك لئلعتقاد بؤن الفضاء األثٌري هو أٌضا

المادي وأنه منفصل عنه,وفً الحقٌقة هذه من المتناقضات التً ٌصعب شرحها بلؽة مفهومة,كل  "مكان" ما خارج العالم

شًء كان ٌمكن أن ٌكون أفضل مما هو علٌه اآلن,أحاول دائماً العٌش بهذا المبدأ خبلل حٌاتً, وبالتالً فإن كل ما أكتبه 

نندم علٌه إذا بقٌنا داخل خط الحاضر,أي وصؾ أزودك كان ٌمكن أن ٌُكتب ما هو أفضل منه,لذا ال ٌوجد حقاً ما ٌمكن أن 

به عن طبٌعة األبعاد األثٌرٌة هو وصؾ ناقص ومتآكل وال ٌمثل أبداً ما ٌجب أن تشعر به أو تختبره ولكنه مجرد محاولة 

ت بالتفكٌر بل بسٌطة لتقرٌب شًء من ذلك نحو مخٌلتك لكً ال تتفاجؤ مما قد تراه وبالتالً ال تقوم بإضاعة الكثٌر من الوق

تنقل تجربتك إلى بعد جدٌد,إن قوانٌن العالم الثبلثً األبعاد ال تنطبق على العالم األثٌري فبل وجود للزمن أو المكان,وال 

ٌمكن أن تقول بؤن العالم األثٌري أو جزء منه موجود هنا أو هناك,بل هو موجود فً كل مكان ولٌس فً أي مكان فً 

عقلك كجهاز إستقبال تلفزٌونً,هناك الكثٌر من الترددات فً الجو,وكل تردد ٌحمل معه محطة نفس الوقت,ٌمكن أن تنظر ل

تلفٌزٌون أو رادٌو,عندما تقوم بتعدٌل تردد الجهاز الخاص بك فإنك تبدأ فً إستقبال المحطات التً تقع ضمن هذا 

وقت ال ٌمكن لك فً الهواء الفصل بٌن التردد,فهذا ال ٌعنً بؤن تلك المحطات لم تكن موجودة فً األساس,وفً نفس ال

ً فجمٌعهم ٌقع فً نفس الحٌز  الترددات المختلفة والقول بؤن جزء منها ٌقع فً الهواء وجزء آخر ٌقع فً الهواء أٌضا

المكانً والزمانً,وما ٌجعل شًء ٌظهر لك أو ال ٌظهر على الشاشة هو تعدٌل جهاز اإلستقبال لدٌك بحٌث تتمكن من 

د معٌن,فمن ٌتحرك هنا هو الجهاز ولٌس الموجات التً تتردد بمقدار معٌن,عقلك بنفس المبدأ ٌتحرك نحو رصد مجال ترد

ترددات أعلى من الوجود وٌستقبل منها أحاسٌس ومعلومات ما كان قادراً على إستقبالها ضمن ترددها الطبٌعً,هذا ٌعطٌك 

بشكل كبٌر فً كتاب الرإٌة من وجهة نظر الفٌزٌاء خلفٌة بسٌطة عن طبٌعة الحقٌقة والواقع وهو مفهوم ناقشته 

الكمٌة,ولكن ٌمكن لك النظر إلى الحقٌقة والعالم الذي تعٌشه هنا كمحطة تلفاز,نوع من التردد فقط والتً تلتزم بمداه جمٌع 

ود واإلنتقال إلى الذرات التً تكون هذا الكون المادي,وإذا ما زاد هذا التردد فإن المادة تبدأ فً اإلختفاء عن هذا الوج

وجود أعلى فً التردد,وهذا ٌشبه تقلٌب محطات التلفاز,ففكرة الصندوق المادي المصمت الذي تتفاعل فٌه المادة والطاقة 

عاماً,كل ذلك ٌدور حولنا فً أعماق العلوم  8ٓلتكون هذا العالم هً فكرة أجهزت علٌها الفٌزٌاء الحدٌثة منذ أكثر من 

م عنه,خاصة فً ببلدنا,فنحن نولد فً هذا العالم ال هدؾ واضح لدٌنا سوى السٌر فً خط عرٌض النظرٌة ونحن بمعزل تا

سنة التً سنعٌشها,مبلٌٌن القصص المتشابهة  1ٓأو ال ٓٙمرسوم لنا و ٌقرر كل شًء علٌنا فعله أو تصوره خبلل ال

طعام والنساء وإنتاج األطفال و فً تتكرر على األرض من جمع المال والسعً لقهر األعداء و إشباع الرؼبات فً ال

النهاٌة البحث عن بعض الهراء الفكري والتقوقع فٌه لبث الطمؤنٌنة والسعادة فً القلب,هناك القلٌل جداً ممن سٌختلؾ حول 

ن هذا المفهوم لطبٌعة العالم واألقل ممن سٌبدأ بالحدٌث,دائماً إبحث عن هإالء الذٌن ٌسعون نحو الحقٌقة ,وشكك دائماً بم

ٌدعً بؤنه ٌمتلكها,ولكن فً خضم هذه العواصؾ من األفكار والتصورات والنظرٌات ال تصادر حقك فً النظر بكلتا 

عٌنٌك واإلحساس بكامل جوارحك لطبٌعة األشٌاء,ال تثق أبداً بحكم اآلخرٌن خاصة عندما ٌتعلق األمر ببناء منظورك 

 حول طبٌعة األشٌاء.

 اىرجارب

لمرات التً نجحت فٌها باإلسقاط النجمً خبلل السنوات السابقة,ولكنها كانت بمعدل ٌتراوح بٌن ال ٌمكننً معرفة عدد ا

مرة كل أسبوع أو كل إسبوعٌن وبالذات فً مساء الخمٌس حٌث أكون متفرغ تماماً,مع أننً أستطٌع القٌام باإلسقاط 

ولها إلى تجربة فاشلة,إستعدادي للقٌام بخروج النجمً بشكل إرادي إال أن عوامل كثٌرة جداً ٌمكنها ان تفسد خروجً وتح

من الجسد ٌبدأ بالصوم خبلل الٌوم,إن كمٌة بسٌطة من الطعام أو الشراب فً المعدة تسبب لً الكثٌر من المتاعب فً 

مرحلة رفع الطاقة حٌث أشعر بالرؼبة فً الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر خبلل اللٌل وصعوبة فً التركٌز,كما أن 

ساعة مما ٌجعل القٌام  ٘ٔط النجمً فً تلك اللٌلة ٌجعلنً أنام لفترة أطول خبلل الٌوم الذي ٌلٌه بمعدل قد ٌصل إلى اإلسقا

بإسقاط نجمً خبلل األسبوع مشكلة كبٌرة خاصة فً الدوام الجامعً,اإلجازات الصٌفٌة هً مواسم للتدرٌب الروحً 

ؤمل واإلسقاط النجمً كما أشاء,كما أن النوم فً الهواء الطلق ٌساعدنً بالنسبة لً,حٌث أملك الكثٌر من الوقت للقٌام بالت

أكثر على اإلسترخاء,لذا معظم التجارب العمٌقة لً كانت فً فصل الصٌؾ,و خبلل الشتاء أعانً كثٌراً فً مرحلة 
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ى مقاطعة النوم إلجراء اإلسترخاء ومعظم محاوالتً ال تنجح إال إذا كانت الؽرفة دافئة بما ٌكفً,فً هذه الحالة ألجؤ إل

محاوالت سرٌعة حٌث أضبط المنبه قبل نحو ساعة من الموعد المعتاد لئلستٌقاظ وأبقى على السرٌر أو الفراش دون 

حركة محاوالً الدخول إلى حلم واضح,إذا نجحت فً ذلك أقوم داخل الحلم بتقنٌة الخروج و أعود فوراً إلى ؼرفتً أطفو 

ة أقدام,الؽبار واألتربة أو الروائح أو صوت حشرة فً الؽرفة أو ضجة فً الخارج أضؾ فوق جسدي نحو ثبلث أو أربع

 إلٌها أصوات الحٌوانات بما أننً أعٌش فً منطقة رٌفٌة, كلها قد تدخل خبلل السلسلة الخاصة بالخروج وتفسدها تماماً.

 micro OBESاىَرديح االوىً 

المراهقة,لم أحاول إطبلقاً القٌام بإعادة التجربة من شدة الخوؾ,ألن األمر بعد خروجً الواعً األول من الجسد فً أٌام 

ً ما,فهناك تسارع دقات القلب المعروفة واإلهتزازات العنٌفة التً ٌعرفها كل من ٌحاول القٌام باإلسقاط  بدا خطراً نوعا

 الدراسة عنها لشهور طوٌلة بشكل آمنالنجمً أو ٌقترب منه,لذا بكل بساطة أدرت ظهري لكل المسؤلة,وإكتفٌت بالقرآءة و

, وحتى عندما كانت تظهر مإشرات إقتراب الخروج عند إسترخائً أو قبل اإلستٌقاظ من النوم لم أكن أتجاوب معها بل 

أقوم بإلؽائها بؤي طرٌقة,فمثبلً عندما كنت أجلس أفكر وأتؤمل فً مسؤلة ما وفجؤة تؤتً لحظة صمت ودخول للصفٌر كنت 

بالتفكٌر مجدداً بؤي شًء,أو إذا كنت على السرٌر أحاول اإلسترخاء والنوم وشعرت بثقل الجسد و الدخول فً أشؽل نفسً 

الشلل اللٌلً أحاول كسره أو القٌام من السرٌر لكً ال ٌتمدد إلى جمٌع الجسد,فما سبّب تؤخر إعادتً للتجربة هو الخوؾ 

سقاط النجمً,فعبلمات ما قبل الخروج تشبه اإلحتضار بصورة أو من الموت,وهذا ما ٌقلق العدٌد من األشخاص حٌال اإل

آخرى,ولم أكن إستثناء بل إنتابنً نفس القلق والخوؾ الذي ٌنتاب البعض اآلن حٌال هذه األمور,لكن فً الحقٌقة لٌس 

موت وكؤنه األمر بهذا الوجه,إن الموت هو شًء ٌمكن أن ٌرد فً أي وقت,ولكن لسبب ما فالعقل البشري ال ٌفكر بال

إحتمالٌة قائمة طوال حٌاتك,فنحن نقرأ صفحة الوفٌات فً الجرائد الٌومٌة ونعرؾ بؤن أشخاص ما ماتوا,ولكننا ال نفكر 

فً ثانٌة بؤننا قد نكون على نفس الصفحة فً الٌوم التالً,أصبت خبلل أسابٌع قلٌلة بتخثر ورٌدي عمٌق فً الساق وتم 

أخبرنً الطبٌب حٌنها بؤن تؤخري لٌوم أو ٌومٌن إضافٌٌن كان ٌمكن أن ٌسبب نقل جلطة نقلً إلى المستشفى لتلقً العبلج,

الدم إلى الشرٌان الرئوي وعندها ٌتؽٌر إسم المرض وٌصبح قادر على قتل الشخص المصاب به وهو ٌقتل سنوٌاً 

خاص حولً و ال أعلم كم إنسان فً الوالٌات المتحدة,وحتى خبلل تواجدي فً المستشفى مات العدٌد من األش ٓٓٓٓٓٔ

ٌموت من األفراد سنوٌاً فً نفس  المستشفى,ما أرٌد الوصول إلٌه هو أن ٌجب أن تعتبر الموت إحتمالٌة قائمة وبقوة طوال 

ً أن تقلق حٌال الموت وهذا كبداٌة,أما األمر اآلخر فهو أن اإلسقاط النجمً آمن تماماً,ولقد قرأت ما  حٌاتك,فبل ٌجب حقا

راجعات العلمٌة حول المسؤلة,فخبلل دراسة اإلسقاط النجمً فً المختبرات الخاصة كانت تحدث نشاطات ٌكفً من الم

ممٌزة للدماغ ولكن العلماء لم ٌعتبروها خطرة ألنها مشابهة كثٌراً لتخطٌط الدماغ خبلل األحبلم الواضحة,إن تسارع دقات 

القلب,والزٌادة فً دقات القلب هً زٌادة طفٌفة ال تعتبر خطرة القلب كما ذكرنا سابقاً هو مجرد تدفق للطاقة إلى شاكرا 

من الناحٌة الطبٌة,ذكر روبرت مونروه و هو مسقط نجمً ولدٌه مإسس محترمة فً دراسة العقل ونشاطاته وتجارب 

ة الخروج من الجسد, بؤن لئلسقاط النجمً أخطار معٌنة,وذكر منها توقؾ عضبلت القلب أو التنفس,ولكن فً الحقٌق

ً ما,لذا فؤؼلب  روبرت مونروه لم ٌكن طبٌب أو عالم كما أن المستوى العلمً والطبً فً عصره كان متخلؾ نوعا

إستنتاجاته كانت مبنٌة على ما ٌشعر به قبل الخروج من الجسد,هناك إجماع كبٌر بٌن الخبراء الروحٌٌن فً هذا المجال 

ً حتى فً الممارسة المكثفة لئل سقاط النجمً,واألهم لم تسجل أي حالة وفاة لمسقط نجمً خبلل بؤنه ال خطر إطبلقا

التارٌخ,ومعظم من ٌمارسون اإلسقاط النجمً أناس أصحاء ٌنطبق علٌهم ما ٌنطبق على ؼٌرهم,وبالنسبة لً لم أعانً من 

ذي أصبت أي مشاكل صحٌة حقٌقٌة خبلل سنوات من ممارسات الطاقة واإلسقاط النجمً والتؤمل,وحتى الثخر الدموي ال

به كان ناتج عن الجلوس الطوٌل والعمل على الحاسوب لفترات مبالػ فٌها, ولٌس ناتج عن تجربة إسقاط نجمً,وحتى 

خبلل تواجدي فً المستشفى قمت بخروج واحد من الجسد رؼبة فً مؽادرة السرٌر ولم تكشؾ الفحوص الطبٌة فً الٌوم 

 تنفس والقلب,لذا ٌمكن أن أزعم بؤن األمر آمن بدرجة كبٌرة جداً.التالً أي تؤثٌر ٌذكر فً ضؽط الدم أو تخطٌط ال

عندما تؽلبت على قلٌل من مخاوفً وقمت بتجمٌع كل ما أمتلك من الشجاعة,حاولت القٌام بما ٌشبه اإلسقاط النجمً 

دؾ منها ",هذا ٌعنً تجربة خروج من الجسد أكثر منها إسقاط نجمً,والهmicro OBESالسرٌع وهو ما ٌطلق علٌها "

لٌس القٌام بعملٌة خروج من الجسد بشكل مثالً بل محاولة فقط معرفة األحاسٌس التً تحصل علٌها لتقوٌة تجربتك 

الخاصة,كما أنه نوع من اإلسقاط النجمً الجزئً,ٌمكن القٌام بهذا النوع من اإلسقاط النجمً بعدة طرق أعرؾ منها إثنتٌن 

جسد,وخاصة بتقنٌة "األرجوحة" التً تناولتها فً تجارب سابقة,فعندما تصل إلى ,األولى خبلل تقنٌات نزع الوعً من ال

أبعد نقطة فً الوعً إلى األمام تحاول الخروج جزئٌاً عند القدمٌن بتخٌل أن القدمٌن تتحركان بالفعل دون تحرٌكهما,فقط 

الجزئً,كما أنه ٌمكن القٌام بالتركٌز بتخٌل ما ٌستشعر به عند تحرك الساق نحو األعلى,ذلك سٌإدي إلى نوع من الخروج 

على العٌن الثالثة و تخٌل اإلرتفاع السرٌع نحو األعلى وعندما تبدأ فً الخروج تعود فوراً إلى الجسد وتقوم بعمل محاولة 

ً كما  لو أنك ثانٌة فورٌة وثالثة ورابعة إلى أن تزول كل الطاقة التً لدٌك وتتوقؾ اإلهتزازات العنٌفة,واألمر ٌبدو تماما
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مرتبط مجموعة كبٌرة جداً من الزمبركات المرنة للؽاٌة و تتحرك إلى األعلى واألسفل على السرٌر,ٌمكن الحصول على 

ً عن اإلسقاط النجمً ٌمكن أن ٌحصل على نتائج فً نفس  ً عن طرٌق مقاطعة النوم,وحتى من ال ٌدري شٌئا هذا أٌضا

معٌنة,فتستٌقظ دون أن تتحرك من مكانك وتبقى على السرٌر,وعلى  اللٌلة,وذلك بضبط منبه ٌرن مرة واحدة كل فترة

األرجع ستشعر بشلل وثقل فً كل الجسد,والخروج فً تلك الفترة وارد جداً فقط ضع فً ذهنك محاولة الخروج إلى 

ً المنبه القادم األعلى وستشعر فعبلً بتفاعبلت الطاقة و شعور بالحركة من المكان,ثم عندما تعود للنوم وتستٌقظ مجدداً ف

قد تمر بمرحلة أسمٌها "إرتداء الجسد األثٌري" أي تستٌقظ وتشعر فعبلً بؤن الجسد األثٌري ٌدخل إلٌك,واألمر ٌبدو 

كاآلتً,تشعر بؤنك قبل لحظة كنت أعلى جسدك الحقٌقً وتمد ٌدٌك وكؤنت تستعد لضم شخص ما,ثم تشعر باإلنجذاب نحو 

وتجد نفسك على السرٌر,أنت ال تذكر كٌؾ حدث ذلك أو إذا كان حدث أو ال ولكن الخلؾ وتبتعد الصورة التً أمامك 

تشعر بالوعً ٌتحرك قبل أن ٌستقر مجدداً فً العٌن الثالثة وعندها تشعر بالفعل أنك على السرٌر,وخبلل تلك اللحظات قد 

ة,كل ما حصل هو أنك شعرت بما ٌبدو تفقد اإلحساس باإلتجاهات حولك فبل تذكر مواقع األثاث فً الؽرفة لجزء من الثانٌ

علٌه األمر خارج الجسد لثوانً,أي إختبرت البٌئة األثٌرٌة حٌث ال وجود لئلتجاهات والمكان أو الزمن,كما قد تشعر 

ً من  بإختبلؾ القدرة على تحدٌد الموقع,بالتعّرض إلى المزٌد من المنبهات خبلل نفس اللٌلة قد تقاطع عملٌة خروج فعلٌا

تشعر كٌؾ ٌبدو األمر عند العودة إلى الجسد أو تحاول الخروج فً كل منبه مع إبقاء العٌن مؽلقة والجسم الجسد ف

ساكن,وهذا النوع من الخروج سرٌع ال ٌدوم أكثر من ثانٌة أو إثنتٌن ولكن مهم للؽاٌة,وٌمكن القٌام به عشرات المرات فً 

ج فتشعر بؤنك تقلبت على السرٌر أو فقدت القدرة على تحدٌد نفس اللٌلة,فقط أن تستٌقظ وتحاول تحرٌك الوعً للخار

موقعك و إتجاهات الؽرفة تكون بالفعل قد قمت بخروج جزئً من الجسد,هذا مفٌد جداً للمبتدئٌن وأنصح به,ألنه من خبلل 

ٌفعل جمع أحاسٌس للخروج من الجسد تصبح معتاد علٌه أكثر وأكثر,لذا عندما تقوم بخروج كامل من الجسد كما 

المحترفون ستتمكن من السٌطرة على الوضع بشكل أفضل,واألجمل أن األمر سهل للؽاٌة و ممتع والزلت أحب القٌام به 

أحٌانناً عند اإلستٌقاظ من النوم,فؤقوم برفع تردد جسدي األثٌري بشكل كبٌر للؽاٌة واإلهتزاز به على سرٌر دون حصول 

رٌعة من وإلى الجسد,واألمر ٌبدو وكؤنك على فراش ٌدور على محور خروج جسدي كامل ولكن أحاسٌس بالحركة الس

حتى تبدأ فً فقد اإلحساس باإلتجاهات األساسٌة و هو شعور ؼرٌب فً البداٌة,وهذا ٌرسّخ فً عقلك فكرة أنك جسدٌن 

وما ٌمكن لك ولٌس جسد واحد,الجسد الحقٌقً المادي والجسد األثٌري,كما ٌعطٌك فكره عن مدى مرونة الجسد األثٌري 

فعله به,فٌمكن لك دفعه إلى الخارج وإعادته بكل سهولة كما أنه ٌمكن أن ٌتمدد أو ٌنكمش إلى أي حجم كان,هناك العدٌد 

من الظواهر التً قد تحصل خبلل تجارب الخروج الجزئً من الجسد,وتشمل رإٌة بعض الهلوسات الهبناكوكٌة أو رإٌة 

ار عن بعد ورإٌة مشاهد فً العادة تكون ؼرٌبة وؼٌر مفهومة,وعند الخروج من خلؾ الجفون المؽلقة و حتى إستبص

الكامل تحصل هذه األشٌاء بعدد أكبر,إذا كنت قد حصلت على خروج من الجسد قببلً,قد تكون إختبرت شًء من 

ور التً لم ذلك,وهناك نمط ستبلحظه كلما تعّمقت فً المسؤلة,وهً إستقبال ذكرٌات ألشخاص ال تعرفهم,وهذه من األم

أفهم سببها إال فً فترة متؤخرة خاصة عند تجارب مثل السجبلت األكاشٌة والتً سؤذكرها بتفصٌل كبٌر الحقاً,روبرت 

مونروه تحدث عن األمر فً كتابه"رحبلت بعٌدة" بتفصٌل مدهش للؽاٌة,ولكن فً الحالة العادٌة لن تحصل إال على شظاٌا 

 ً بؤنهم ممٌزون للؽاٌة ومرتبطون بك بشكل كبٌر, لذا سٌتكرر حصولك على  ذكرٌات هإالء األفراد,وستعرؾ الحقا

ذكرٌات لهم وهذا سؤناقشه بتفصٌل أكبر الحقاً,ولكن أحب فقط أن ألفت النظر إلٌه إذا كنت قد بدأت فً الحصول على مثل 

اب بصفحات عدٌدة وكنت تلك الذكرٌات,أذكر أول مرة نجحت فً اإلسقاط النجمً اإلرادي شعرت وكؤننً أتقلّب مع كت

أرى فتاة صؽٌرة تصلً أو تلعب فً الحدٌقة وحاالت آخرى عدٌدة لٌست ذات معنى أو مؽزى,وعندما زادت تجاربً 

ً ظهرت ذكرٌات رجل فً منتصؾ الثبلثٌنٌات إلى جوقة الصور والذكرٌات, وهكذا بدأت ترد صور من ذكرٌات  عمقا

د وكؤننً متصل معهم بشكل عمٌق دون أن أفهم السبب,وبدأت أقلق حٌال هإالء إلى رأسً مع كل تجربة خروج من الجس

األمر عندما وردت ذكرٌات ألشخاص من عهود قدٌمة نوعاً ما,وقد كنت أفكر باألمر على أنه نوع من التولٌد العشوائً 

أو صور رأٌتها  لصور فً العقل لمحاولة صنع حلم أو تفاعل دماؼً ٌنشط أجزاء من الذاكرة فتعرض مشاهد من أفبلم

فً مراحل مختلفة من حٌاتً دون أن أدرك األمر,وإحتاجت المسؤلة المزٌد والمزٌد من التفكٌر وال أعتقد أن البحث فٌها له 

 نهاٌة منطقٌة ولكن سؤبذل كل جهدي فً تفسٌرها بما أتٌح لً إختباره من تجارب فً ذلك المجال.

آمنة" أو بالتسكع فً مرحلة ما قبل الخروج من الجسد أو الخروج  إذاً بدأت فً تعلم اإلسقاط النجمً فً "منطقة

الجزئً,وهذا ٌشبه طٌّار ٌسٌر على مدرج طوٌل ال نهائً بطارته وٌرتفع عن األرض تدرٌجٌاً وعدة مرات ولكن لٌس 

ى الخوؾ الذي إلرتفاعات كبٌرة خوفاً من السقوط والموت,والمدة التً قضٌتها فً ذلك هً مدة طوٌلة جداً وهً تعكس مد

تملكنً من األمر,فإذا ما صادؾ أن فقدت السٌطرة وتحول األمر إلى خروج كامل من الجسد وإرتفعت بعٌداً عن الجسد 

الحقٌقً أشعر بالفزع ورؼبة فً الصراخ وأبذل جهود كبٌرة جداً فً العودة بؤسرع ما ٌمكن إلى الجسد,خاصة إذا لمحت 

دة كائنات أثٌرٌة منتشرة فً كل مكان و سؤتحدث عنها أٌضاً بنوع من التفصٌل حٌث أشٌاء تتحرك فً الؽرفة وهً فً العا

أن بعضها لٌس ودوداً أبداً وٌنبؽً الحذر منه,فً الحقٌقة ال ٌجب أبداً التعامل مع أي كٌان أثٌري فً مطلق 

بعضها ٌحاول سحبها أو األحوال,ومعظمها ٌتجاهل األجساد األثٌرٌة للبشر عندما تتحرك فً الفضاء األثٌري ولكن 
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إجبارها على الخروج أو حتى السٌطرة علٌها إن إستطاعت,وهناك أٌضاً ما ٌطلق علٌها "الكٌانات المظلمة" وهً سٌئة 

السمعة و تسبب مشاكل عدٌدة إذا لم ٌتم تطوٌق الجسد األثٌري بواقً روحً قبل الخروج,أٌضاً باإلضافة إلى الحدٌث عن 

أن أتكلم عن بعض المعلومات عن طبٌعة الفضاء األثٌري و بعض التقنٌات المفٌدة التً ٌمكن بها "الحٌاة األثٌرٌة" ٌجب 

تسهٌل الرحلة التً تنوي القٌام بها,و ما ٌجب علٌك القٌام به أو تفادي القٌام به,وبعض اإلرشادات لكٌفٌة الحركة وشرح 

حدٌث فً هذه المواضٌع سٌكون ممتع لهإالء الذٌن لبعض الظواهر التً ستبدو ؼرٌبة عندما تراها للمرة األولى,وال

ٌحبون اإلستكشاؾ و سماع قصص الرحبلت البعٌدة والتً قد تحمل أحٌانناً بعض الطرافة والؽرابة,واألهم أنها قد تحمل 

عرض لك إجابات وتفسٌرات لؤلشٌاء التً قد تكون رأٌتها سابقاً ولكن لم تفهم لماذا أو كٌؾ تحصل,وأتمنى أن أتمكن من 

 أكبر قدر منها وشرحها بلؽة مفهومة نوعاً ما حتى ٌتسنى لعدد أكبر من األفراد اإلستفادة من تجاربً فً هذا الجانب.

 اىردالخ األوىً 

بدأت فً محاوالت الخروج الحقٌقٌة,أؼلب محاوالتً األولى كانت تعانً من  micro OBESعندما تجاوزت مرحلة ال 

ذكرٌات,فلم أكن أذكر سوى لحظة الخروج والتحّرك قلٌبلً قرب السرٌر وفً فضاء الؽرفة مشاكل أساسٌة أولها هً فقد ال

ً بؤن إسقاط نجمً حصل وأننً  ثم محاولة الخروج من الشقة والبقاء فً الخارج وحٌن أستٌقظ من النوم أعرؾ تماما

رٌات األحبلم إال إذا حصلت أمور نجحت فً الخروج ولكننً ال أستطٌع إستعادة الذكرٌات ألنها كانت تختفً بسرعة كذك

ممٌزة فعندها أتذكر الموقؾ أو التجربة وأبقٌها فً ذاكرتً لفترة طوٌلة وكؤنها ذكرٌات حقٌقٌة,ولم أكن أدّون تجاربً 

األولى خشٌة أن ٌقرأها شخص آخر,وهذا ما ندمت علٌه الحقاً,فمعظم تجاربً األولى بالنسبة لً تبدو اآلن ؼرٌبة وبالكاد 

تذكرها عدا الممٌز منها,المشكلة الثانٌة كانت فً تداخل ذكرٌات األحبلم مع ذكرٌات اإلسقاط النجمً,وٌجب أن  أستطٌع

أذكر بؤننً أصبحت أرى األحبلم بكثافة كبٌرة لم تحصل لً خبلل كل حٌاتً مترافقة مع زٌادة تجارب الخروج من 

لدخول فً الحالة الثانٌة لم أكن أرى أي أحبلم تقرٌباً,و بعد الجسد,فقبل تعرفً على ممارسات الطاقة وبداٌات محاوالتً ل

هذه الممارسات بدأت أرى أحبلم ؼنٌة جداً بالتفاصٌل واأللوان واألحداث,المشكلة أننً كنت عند اإلستٌقاظ أتذكر حصول 

م أو العكس,لم أكن إسقاط نجمً ولكن عند محاولة التذكر أصطدم بذكرٌات لحلم ما,وكؤن اإلسقاط النجمً تداخل مع الحل

فً ذلك الوقت قد تعلّمت أي شًء مفٌد عن طبٌعة اإلسقاط النجمً واالحبلم الواضحة,كل ما عرفته من المصادر العربٌة 

المتوفرة فً اإلنترنت سواء الكتب أو المواقع بؤن هناك حاالت إسقاط نجمً حٌث ٌستطٌع الشخص مراقبة نفسه من 

الت معٌنة كاإلقتراب من الموت,أما الطرٌقة فً الوصول إلى تلك الحالة فكانت منظور خارجً وأن ذلك ٌحصل فً حا

إسلوبً فً اإلسترخاء والتؤمل بالتنفس العمٌق وإنتظار إهتزازات الطاقة خبلل التؤمل السماوي والتً بتعمٌقها تحدث 

ظ فً حالة الشلل اللٌلً ثم أحاول إنفصال عن الجسد مترافق مع شعور باإلرتفاع خبلل صورة تخٌلٌة,وأحٌانناً كنت أستٌق

تحرٌر نفسً والخروج,وهذه الطرٌقة هً الشائعة لدى معظم من ٌمارس اإلسقاط النجمً حول العالم,جدٌر بالذكر أٌضاً 

أن نسبة نجاحً فً محاوالت اإلسقاط األولى كانت متدنٌة جداً,كما أننً لم أكن ممارس منتظم وال أعتقد أننً كنت فً 

لكن إذا ما وجدت الظروؾ مناسبة فبل بؤس فً تجربة حظً والدخول إلى الحالة الثانٌة خاصة فً أوقات حٌاتً كلها,و

اإلجازات,دقائق فقط قبل النوم من اإلسترخاء والتنفس البطًء,أو تقنٌة طاقة كهرم النوم أو تكوٌن وإستشعار كرات الطاقة 

 بٌن الٌدٌن وهكذا.

صل سوى على بضعة تجارب ناجحة للخروج من الجسد وكمٌة ؼٌر معروفة من  خبلل مرحلتً الدراسٌة بؤكملها لم أح

micro OBES ًوهذه ٌمكن أن أسمٌها المرحلة األولى فً تعلمً لئلسقاط النجمً,والسمة الؽالبة فً هذه المرحلة ه,

داخلها مع األحبلم كما الجهل المعرفً,فلم أكن على إتطبلع بعلوم الطاقة أو طرٌقة حفظ ذكرٌات اإلسقاط النجمً و منع ت

ً بما ٌعنٌه كل هذا,وكنت أعتقد بؤن اإلسقاط  أننً لم أكن أعلم أي شًء عن األحبلم الواضحة,لم أكن على وعً إطبلقا

ً ما كنت أفقد  النجمً هو تجّول فً العقل أو الذاكرة على وجه التحدٌد,معظم تجاربً كانت ذات وعً منخفض,وسرٌعا

لخروج,فتجاربً األولى كانت تكرار مضحك لهذا السٌنارٌو,كنت أستٌقظ فً منتصؾ اللٌل الوعً بعد بضعة ثوانً من ا

أو قبٌل الفجر و أجد جسدي مشلوالً وثقٌبلً,عندها أحاول الخروج من الجسد وبإندفاع سرٌع,ثم أتحرك فً ممر طوٌل 

توجٌه هذا الجسم الطائر نحو الٌمٌن داخل المنزل وكؤننً شبح طائر وفً نهاٌة الممر إّما أصطدم بالحائط أو أنجح فً 

ً إلى أن  قلٌبلً ألقترب من باب المنزل وعندها أفقد معظم الطاقة والوعً و أهوي على األرض وٌؽٌب الوعً تدرٌجٌا

ٌختفً,ولم أكن أعرؾ فً ذلك الوقت لماذا ٌؽٌب الوعً بسرعة للجسد األثٌري أو سبب ضعؾ الطاقة لدٌه,فلم أكن بعد 

فع الطاقة و أهمٌتها,فتجاربً األولى هً مجرد تجّول فً ممرات وزواٌا الؽرفة و المنزل,وهذا ما رسّخ مدرك لتقنٌات ر

فً عقلً فكرة أن اإلسقاط النجمً مجرد حلم أتجّول خبلله فً األماكن التً أحفظها فً ذاكرتً,لم أفكر أبداً سوى بهذه 

رى أن التجّول داخل العقل شًء عظٌم ومهارة ٌجب تطوٌرها,وما الطرٌقة,ولم ٌكن هذا بالنسبة لً أمراً بسٌطاً,فقد كنت أ

ً هو طبٌعة األفبلم والبرامج التلفزٌونٌة التً كنت أشاهدها فً ذلك الوقت,حٌث كانت  رسّخ فً نفسً هذه الفكرة أٌضا

معقدة  الشخصٌات فً تلك البرامج تؽمض أعٌنها وتدخل فً عقولها لتبحث عن ذكرٌات قدٌمة أو تجد حلول لمشاكل
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وماشابه,العقل والجهاز العصبً و دراسة إمكانٌاته الكامنة كانت من أشد الموضوعات التً أسرت تفكٌري لفترة طوٌلة 

ً نظرتً و  جداً منذ تعرفً على تجارب الحالة الثانٌة, والزلت مهتم بها بشدة حتى الٌوم,الحدث المهم الذي ؼٌّر تماما

 بعد عناء طوٌل فً البحث على نسخة من كتاب :تجربتً مع اإلسقاط النجمً هو حصولً 

 

A S T R A L D Y N A M I C S -A NEW approach to Out-of-Body Experience 

R O B E R T  B R U C E 

ٌعتبر كتاب روبرت بروس هذا مرجع متكامل ٌشرح كل شًء تقرٌباً ٌتعلق باإلسقاط النجمً من النظرٌة الخاصة باألبعاد 

إلى علم الطاقة وصوالً إلى تقنٌات الخروج)تقنٌة الحبل( ووصؾ للبٌئة الخارجٌة و حلول عدٌدة للمشاكل الشائعة والتً 

كتاب فً مرحلة الثانوٌة العامة وقبل سفري إلى الخارج للدراسة,وبدأت فً كان لدي كمٌة كبٌرة منها,تعرفت على هذا ال

الترجمة والدراسة للكتاب صفحةً صفحةً ,وكلما تعلّمت شٌئاً منه أسرعت إلى تطبٌقه و إختباره,بهذا بدأت مرحلة مختلفة 

راجع العلمٌة أو كتابات الخبراء فً نظرتً وتطبٌقً لئلسقاط النجمً واألحبلم الواضحة,فللمرة األولى أدركت أهمٌة الم

فً مجال معٌن فً مساعدة الشخص على تطوٌر المهارة و تفادي الهدر الضخم فً الوقت والجهد,كما أن ذلك ٌساعد 

بشكل ال ٌوصؾ فً إٌجاد الحلول المناسب للمشاكل و المعضبلت التً قد ٌواجهها,بالطبع إضافة إلى نوع من الدعم 

والذي تعثر علٌه خبلل النصوص للتؽلب على الخوؾ,أهم ما تعلمته من هذا الكتاب هو النظام النفسً والتشجٌع الضمنً 

الجدٌد للطاقة,وبالطبع تقنٌة الحبل فً اإلسقاط النجمً كما فهمت نظرٌة اإلسقاط النجمً كما ٌراها روبرت بروس,ومن 

اط النجمً وعمقها وأصبحت قادر على إحداثها خبلل الدراسة والتطبٌق والممارسة تحسنت كثٌراً نوعٌة تجاربً فً اإلسق

 ًّ بالوعً واإلرادة,وتلك هً المرحلة الثانٌة التً مررت بها,ظروؾ السفر والعٌش فً بلد آخر فً المقابل ضٌّقت عل

المساحة التً تمكنت فٌها من العمل لتطوٌر هذه المهارة فتوقفت عن التدرٌب المستمر ألن األمر كان ٌعرقل نومً,ورؼم 

ة الوقت و اإلمكانٌة التً كانت تتاح لً للتدّرب إال أننً ببساطة فهمت المسؤلة وما تحتاجه من متطلبات و خصائص قل

ً بدأت تجاربً فً التحسّن ,و تعلّمت كٌفٌة  وكان فقط ٌتطلب الوقت والجهد,فقد تؽلّبت على الجزء المعرفً,وتدرٌجٌا

ر وزٌادة فرصة نجاح الخروج كما تعلمت السٌطرة بشكل أكبر على الوصول إلى مرحلة اإلهتزازات العنٌفة بسرعة أكب

التوجٌه والحركة وتعلّمت الطٌران, واألهم تعلّمت القدرة على الذهاب إلى أماكن بعٌدة جؽرافٌاً,لذا جمعت تجارب عدٌدة 

د,وذلك بالنوم فً هذه المرحلة,للتؽلب على مشكلة الوقت كنت أعتمد على حصول الشلل اللٌلً بشكل عفوي أو مقصو

على صوت مذٌاع أو ضبط منبه لٌرن فجراً قبل الموعد المحدد للخروج إلى الجامعة,بعض التجارب كان ٌنتهً خبلل 

لحظات وهذه أؼلبها خاصة عندما كنت أستٌقظ فً الصباح لصبلة الفجر ثم أعود للنوم فؤجلس على السرٌر أحاول 

ل أن أفقد الوعً بها وٌذهب عقلً فً نوم عمٌق, ولكن بعض التجارب اإلسترخاء وعادة ما أحصل على تجربة سرٌعة قب

كانت ممٌزة للؽاٌة بحٌث تمكنت من اإلحتفاظ بها فً ذاكرتً حتى الٌوم,وحتى هذه المرحلة لم أقم بتدوٌن أي ذكرٌات 

فضل,حٌث كان توفّر لً وقت ومكان أ 8ٕٓٓحول تجاربً لنفس السبب السابق,عندما عدت إلى الوطن فً نهاٌة العام 

لً سكن كبٌر لوحدي وفً مكان رٌفً جمٌل وهادىء,لم ٌتوفر هناك جهاز تلفاز أو حاسوب متصل باإلنترنت كما أن 

الكهرباء كانت ؼٌر متوفر معظم الٌوم بسبب الحصار على قطاع ؼزة,والجلوس وحٌداً كان ممل للؽاٌة,لذا أصبحت 

مٌن,وبإستثناء التجارب الروحٌة العمٌقة التً سؤتحدث عنها فً الجزء تجارب الخروج من الجسد تسلٌتً الوحٌدة لمدة عا

القادم فإن باقً التجارب حسب إعتقادي كانت بسٌطة,ال أعتقد بؤننً شخص روحً أو خبٌر فً هذا األمر,بل أعتقد أننً 

ً ما,منذ طفولتً التً أتذكرها و أنا موسوعً أحب المطالعة والبحث,كما أن نً أإمن بالعلم,لذا فقط شخص محظوظ نوعا

ببساطة فالشلل اللٌلً إصطدم بالشخص الخطؤ,و لوال تجارب الخروج من الجسد التً حصلت علٌها لكنت اآلن على 

األرجح منكر لجمٌع هذه األشٌاء,وفً الحقٌقة ال أعلم أٌن كان ٌمكن أن ٌذهب إٌمانً وٌقٌنً باهلل بدونها,نظراً لحجم العلوم 

لع علٌها منذ فترة مبكرة من حٌاتً فإن مسٌرتً الدٌنٌة كانت حافلة بالمطبّات,ببساطة لم أكن والفلسفات التً كنت أتطّ 

أتمتع بمهارة "إبتبلع الكبسوالت" التً ٌتمتع بها أقرانً,لم أستطٌع قبول أي فكرة إن كانت متناقضة مع العقل أو التفكٌر 

ل الدٌن فً المدرسة بسبب بعض األشٌاء أوالتساإالت التً السلٌم حتى لو كانت دٌنٌة,كثٌراً ما أتذكر مناقشاتً مع رج
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كنت أطرحها,فمثبلً عندما سمعت فً حصة للتربٌة الدٌنٌة بؤن هللا ٌتنزل فً الثلث األخٌر من اللٌل لٌتقبل توبة المذنبٌن من 

ن األرض البشر ,لم أفهم كٌؾ ٌمكن لشخص عاقل ٌدرك بؤن األرض كروٌة ولٌست مسطحة أن ٌصدق شًء كهذا! فؤل

كروٌة فالثلث األخٌر من اللٌل مستمر إلى األبد,ألنه ٌنتقل من مكان على األرض إلى مكان آخر طوال الساعة,فلو كانت 

األرض مسطحة لكان لؤلمر معنى ما,وأذكر أننً عندما سؤلت رجال الدٌن عن ذلك تسّمر هو والجمٌع فً مكانهم وكؤن 

فً عقلً فكرة أن الدٌن هو مجرد تراكمات عاطفٌة فلسفٌة ,ما إن أعرؾ ما  على رإوسهم الطٌر وقُطع بهم,لذا تكّون

ٌكفً من العلوم  فسؤتمكن من إلقاءها وإستبدالها بالتفسٌرات العلمٌة للظواهر الؽامضة التً تصفها أو تدّعً وصفها,منذ 

لطرٌقة التً نستقبلها بها من كل تعرفً على تجارب الخروج من الجسد أصبح لدي إهتمام شدٌد فً فهم قضٌة "الحقٌقة" وا

المنظورات العلمٌة والفلسفٌة والدٌنٌة,عندما ٌقال بؤن تجارب الخروج من الجسد تحمل صفة روحٌة ٌُساء فهم هذا 

كثٌراً,الروحانٌة المقصودة هنا لٌست بؤي حال من األحوال التقٌّد بالروتٌن الدٌنً واإللتحاء وممارسة الطقوس 

خلق فً داخلك فجوة عمٌقة جداً تدرك من خبللها مدى جهلك وضعفك وحاجتك إلى مصدر خارجً والنقوش,بل هو فقط ٌ

ٌشبع هذا العطش الجدٌد,تحتاج عندها للبحث والتساإل والسٌر فً كل اإلتجاهات للوصول إلى الجواب النهائً,وأعتقد أن 

لى رأسً لفترة طوٌلة خاصة عند حصولً على جوهر البحث عن هللا ٌكمن فً هذه النقطة "التساإل",أثّّرت هذه الفكرة ع

تجارب روحٌة عمٌقة من خبلل اإلسقاط النجمً والتً كانت بالمصادفة أٌضاً,وال أعتقد أنه ٌمكن للشخص تفادي هذا 

األمر ما إن ٌدخل فً هذه التجربة,وال بؤس فً ذلك فاإلحتفاظ بقلب طٌب ونقً شًء جمٌل فً هذا العصر الملًء 

 باألكاذٌب.    

 واىرفاعو ٍعها حاألشُرَ خصائص اىرجرتح

تحمل الحالة الثانٌة مشكلة أساسٌة وهً التعامل مع بٌئة مختلفة عن البٌئة الثبلثٌة األبعاد التً إعتدنا العٌش فٌها,حٌث كما 

دت ذكرت إختفاء لعنصر المكان والزمن بدرجات مختلفة,كٌؾ قد أفلح فً وصؾ هذا؟!,هل تعرؾ كٌؾ ٌبدو األمر إذا أر

التجّول فً ذاكرتك؟,حاول القٌام بهذا اآلن,تذكر أمر ما قمت به الٌوم أو البارحة,فضاء الذاكرة هو فضاء مرن متفاعل 

جداً,الزمن فً الذاكرة لٌس ذا قٌمة فٌمكن لك تذكر شًء حدث قبل قلٌل أو قبل أسابٌع,وٌمكن أن تختلط علٌك الذكرٌات 

 ً المكان لٌس شًء ثابت فً ذاكرتك,فلٌس هناك مسافة محددة تفصل أجزاء  فتنتمً إلى أوقات وأزمان مختلفة,وأٌضا

الذاكرة عن بعضها,بمجرد أن تتذكر موقع معٌن تراه أمامك وهكذا ,ولكن فً الحالة الثانٌة هناك إستقرار كبٌر جداً فً 

,فً تجربة اإلسقاط النجمً هذه العملٌة بحٌث تشعر بؤنك تتجول فً المكان والزمان الحقٌقً من منظور متحرك باإلرادة

األولى لً كنت قد إختبرت التواجد فً منطقة الزمن الفعلً,هذه المنطقة بالذات ممٌزة للؽاٌة,أول ما شعرت به هو 

إختبلؾ منظور الرإٌة,هناك فً ذلك المستوى كٌنونة معٌنة,فؤنت بالتؤكٌد تشعر بؤنك منفصل عن باقً األشٌاء األخرى و 

م والحركة,ولكن المنظور الذي تشعر بؤنك تكتشؾ العالم من خبلله ٌختلؾ بشكل كبٌر,ولو أردت هناك اإلحساس بالتقد

وضع وصؾ صحٌح فعلً القول بؤن األمر ٌشبه النظر إلى األمام والخلؾ فً نفس الوقت,فبمجرد الخروج من الجسد 

تشع فً إتجاهٌن مختلفٌن,هذا ما تصبح قادر على الرإٌة حتى من خلؾ رأسك دون أن تلتفت,فؤنت أشبه بنقطة للوعً 

ٌسبب اإلضطراب فً التوجٌه لدى المحاوالت األولى فً اإلسقاط النجمً,البعض ٌجد مشاكل عدٌدة فً مسؤلة 

اإلتجاهات,فقد ٌصبح نظر إلى الخلؾ أقوى من النظر إلى األمام,فعند الطٌران تبلحظ بؤنه لتتقدم إلى األمام ٌجب أن 

ً فستضعؾ تتخٌل نفسك تندفع إلى الخ لؾ وهذا ؼرٌب أحٌانناً,ولكن إذا إحتفظت بالتركٌز على النظر نحو األمام دائما

 إزدواجٌة الرإٌة بما ٌكفً لخلق حالة من اإلستقرار فً إستقبال المإثرات الصورٌة.

ر فقط وبسرعة الحركة فً الفضاء األثٌري أو "منطقة الزمن الفعلً" والتً ٌجد معظم المبتدئٌن أنفسهم فٌها,تتم بالتفكٌ

الفكرة,والمشاكل التً كنت أعانً منها فً بداٌة تعرفً على تجارب الخروج من الجسد كانت بسبب تفكٌري بالحركة 

الجسدٌة,كثٌراً ما كانت تنتهً تجاربً بسرعة فقط ألننً حاولت تحرٌك ٌدي أو ذراعً وبالتالً فؤنا أفكر فً جزء من 

إذاً نعالج هذه المشكلة؟ علٌك خارج الجسد أن تنسى تماماً فكرة الجسد وتخٌل بؤنك  جسدي الفٌزٌائً فؤعود إلٌه فوراً,كٌؾ

مجرد فقاعة تتحرك بقوة الوعً,للحركة إلى األمام تخٌل فقط اإلحساس المرافق لهذا التقدم وستبدأ فً الحركة وفً العادة 

التفكٌر بؤشٌاء مثل "كٌؾ سؤتحرك بدون  بسرعة متوقعة,نفس األمر لباقً اإلتجاهات ولئلرتفاع واإلنخفاض,ال تحاول

قدمٌن" أو كٌؾ ٌبدو جسدي األثٌري,كل شًء مرتبط بالشكل هو مرتبط بالجسد الفٌزٌائً بشكل الواعً,فعلى سبٌل 

المثال لو حاولت النظر إلى الٌدٌن فً الحالة األثٌرٌة فستبدأ الٌدٌن فً التشوه أو اإلختفاء ثم تعود إلى الجسد الحقٌقً,فؤنت 

فً اللحظة التً تفكر بها فً مصطلح الٌدٌن فإن العقل ٌعتقد على الفور بؤنك تقصد الٌدٌن الحقٌقٌتٌن وٌعٌدك إلى الجسد 

 فوراً.
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ٌمكن رإٌته,فبل ٌد وال قدم وال رأس حتى,كل ما قد تراه من  ال تملك أة جسدفٌجب علٌك أن تعرؾ بؤنك خارج الجسد 

لذاكرة والعقل فقط وسٌبدأ فً اإلختفاء أو التشّوه ما إن تنظر إلٌه,إن إستخدامنا أجزاء جسدٌة أثٌرٌة هو من محض ا

لمصطلع الجسد األثٌري ال ٌعنً بؤي حال من األحوال أنك ستراه,وذلك بسبب مشكلة التفكٌر بالجسد الفٌزٌائً,أنت 

ال تحاول التفكٌر به فً تستطٌع رإٌة األجساد األثٌرٌة لآلخرٌن ولكن ال ٌمكنك رإٌة جسدك األثٌري الخاص و

ً وحٌوٌة وتحاط بهالة  ً ولكنها أكثر شبابا الخارج,أما كٌؾ تبدو هذه األجساد األثٌرٌة؟,فهً كاألجساد الفٌزٌائٌة تماما

 واضحة كما أن لها هٌئة شبحٌة.

من مبلبس أو ما ٌوجد  الكثٌر من الناس ٌسؤلنً لماذا ال تقوم بالخروج من الجسد و زٌارتنا فً منازلنا فتخبرنا بما نرتدٌه

فً بٌوتنا؟!,طبٌعة هذا النوع من األسئلة نابع من الجهل بمدى صعوبة التحّرك فً الفضاء األثٌري ومحدودٌة الزمن الذي 

ٌمكن البقاء فٌه دون فقد ذكرٌات التجربة,إن الخروج من الجسد والنجاح فً التحّرك بضعة أمتار بعٌداً عنه و إختراق 

عٌداً عن الموقع ثم العودة بسبلم و تذكّر كل تفاصٌل التجربة ٌعتبر إنجاز عظٌم للمبتدئٌن فً هذا باب أو حائط لٌس ب

المجال,ربما قد تقضً سنوات فً تعلّم كٌفٌة التحّرك بالطرٌقة والسرعة التً ترٌدها,معظم األحٌان ستشعر بؤن الجسد 

رى األشٌاء ككمٌرا طائرة,السبب فً هذا األمر هو األثٌري ٌتحرك وحده دون أدنى سٌطرة منك وأنت فقط عالق فٌه ت

إساءة فهم مبدأ إنقسام الوعً,فمن الصعب أن تفهم بؤن النسخ األثٌرٌة هً نسخ حقٌقٌة كاملة من عقلك وذاكرتك وبالتالً 

ا,هذا لها كامل الحق فً التصّرؾ بدون سٌطرة منك,ما تحاول أنت القٌام به هو التدّخل و إستعادة بعض السٌطرة علٌه

ٌشبه مبدأ "التلبّس" فؤنت أشبه بجنً ٌحاول تلبّس نسختك األثٌرٌة ,لذا من الطبٌعً أن تفقد الوعً فترات عدٌدة خبلل 

الرحلة األثٌرٌة,فٌمكن أن أشبه الجسد األثٌري بطائرة لها قبطانان واحد بشري واآلخر آلً,ٌمكن للطٌار البشري أن ٌسلم 

عات طوٌلة,فً الحقٌقة الطٌار الحقٌقً ال ٌستلم السٌطرة سوى لفترات قصٌرة من الطٌار اآللً قٌادة الطائرة لسا

الرحلة,وحتى عندما تتقن الحركة بالهٌئة األثٌرٌة وتتمتع بسٌطرة كافٌة فً الحركة والتوجٌه فؤشٌاء صؽٌرة مثل وجود 

ى بعد آخر داخل تلك المراٌا مراٌا أو أجسام ساطعة ٌمكن لها أن تعكس صورة جسدك األثٌري و قادرة على جرفك إل

والسطوح,وهً نسخة أثٌرٌة موازٌة لها ومن الصعب الخروج منها بسهولة,وإذا أضفنا إلى ذلك ضٌق الوقت و تداخل 

األبعاد والكٌانات األثٌرٌة و صعوبة اإلحتفاظ والسٌطرة على األفكار وحركتها فً العقل والوعً فؤنت ال تمتلك هذا النوع 

قد ٌتخٌله الناس فً المستوى المبتدىء أو المتوسط,وحدهم الخبراء الذٌن قضوا آالؾ الساعات فً  من السٌطرة الذي

الفضاء األثٌري ٌستطٌعون القٌام بكل هذه األشٌاء الخارقة,فٌمكنهم الطٌران كسوبرمان والوصول إلى أي شبر على هذا 

كانوا أحٌاء أو أموات,وحتى الدخول فً أحبلم البعض الكوكب أو الكون أو خارجه,وٌمكن لهم أٌضاً زٌارة األفراد سواء 

أو تقدٌم العبلج لهم أثٌرٌاً وقائمة طوٌلة ال ٌعلم بها إال هللا,والقادرون على القٌام بهذا المستوى من اإلسقاط النجمً ربما 

به بعد ممارسة اإلسقاط ٌعدّون على أصابع الٌد الواحدة وأؼلبهم قادة روحانٌون,ما ٌجب أن تتوقع بؤنك قادر على القٌام 

النجمً لعدة أعوام هو الخروج من الجسد,التجّول فً الموقع حولك أو اإلنتقال الفوري إلى موقع تستطٌع اإلحتفاظ به 

كفكرة فً عقلك لمدة كافٌة,أو الذهاب إلى شخص حً أو مٌت تربطك به عبلقة عاطفٌة قوٌة جداً ,كؤحد أفراد العائلة أو 

لو كنت محظوظاً مثلً قد تصادؾ رٌاح أثٌرٌة تنقلك إلى أبعاد و مستوٌات ال ٌفترض أن تصل عشٌق أو صدٌق قدٌم,و

لها بطاقتك الخاصة أو قد تصادؾ مرشد روحً ٌساعدك فً معرفة الطرٌق أو اإلجابة عن تساإل ما,ثم العودة بكل سبلم 

على العروج إلى السماوات العبل وقضاء ساعات  إلى الجسد الفٌزٌائً مع ذاكرة كامل لكل ما حدث,أّما أن تعتقد بؤنك قادر

طوٌلة هناك وسبر كل األسرار واألعماق والخفاٌا دفعة واحدة واإلحاطة بكل ما فً هذا الكون, فؤعتقد أن فً ذلك مبالؽة 

ً مرة قمت كبٌرة ال ٌجب حتى أن تفكّر بها,فكّر باألمر كتسلٌة مثبلً أو كنوع من الحلول العملٌة لبعض المشاكل,فؤذكر أنن

باإلسقاط النجمً لرإٌة ساعة الحائط الموجودة فً الؽرفة المجاورة فقط ألننً لم أرؼب فً مؽادرة الفراش,قد ال ٌكون 

هذا إستخدام ذكً جداً لئلسقاط النجمً ولكنه مفٌد على األقل,القٌمة الحقٌقٌة للتجربة هً قٌمة فلسفٌة فً المقام 

سبة لً هً دلٌل بؤن الحٌاة بعد الموت موجودة,وبالتالً لم أعد أخاؾ كثٌراً من الموت األول,فتجارب اإلسقاط النجمً بالن

ألننً على ٌقٌن بؤنً سوؾ أنجو وأبقى فً مستوى آخر,فهذا ما ٌجعلنً أعٌش حٌاتً بسعادة أكبر و أكون أقل توتراً و 

ً لآل ً و فهما ً بخصوص المشاكل المالٌة أو مشكبلت الحٌاة,وأكثر تواضعا خرٌن واألهم أكثر قدرةً على فهم ذاتً قلقا

 وطبٌعتها الحقٌقٌة,وأعتقد فً قرارة نفسً بؤن هذه القٌمة أهم بكثٌر من إمتبلك أي قدرات خارقة.  

بالنسبة إلى الزمن ,وألعطٌك فكرة عّما أقصده بمحدودٌة زمن التجربة,فؤقصى ما أستطٌع البقاء خبلله خارج الجسد مع 

ربة بشكل واضح هو ثبلث دقائق فقط,بالطبع ٌمكن لك البقاء أكثر من ذلك فتستطٌع جعلها طوال القدرة على تذكّر التج

كلما زاد الوقت الذة تقضيه خارج الجسد كلما أصبح من فاللٌل لو أردت,ولكن لن تتمكن من تذكّر أي شًء من التجربة,
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ؾ باألمر فالدلٌل الوحٌد الذي تملكه على حاول حفظ هذا وسٌكون كل شًء على ما ٌرام,ال تستخ الصعب تذكر التجرب 

حدوث تجارب الخروج من الجسد هو الذكرٌات فقط وبدونها ال ٌمكن أن تعرؾ بؤنها حصلت من األساس,لذا أبقً دائماً 

تجاربك األولى قصٌرة للؽاٌة وألقل من نصؾ دقٌقة,بالطبع أنت ال تحمل أي ساعة فإستخدم تقدٌرك الخاص للوقت,كل 

على منطقة "الزمن الفعلً" فقط ولهذا تم تسمٌته الزمن الفعلً!,ففً المستوٌات األثٌرٌة األعلى ٌحصل نوع هذا ٌنطبق 

من تمدد الزمن فٌتباطىء كثٌراً أو حتى ٌتوقؾ وٌخرج من سلطان الزمن تدرٌجٌاً,وهذا ٌحصل فً التجارب الروحٌة 

لسجبلت األكاشٌة دامت أكثر بكثٌر من ثبلث دقائق ولكننً العمٌقة,ولقد كنت محظوظاً بتجربة بعضها,فمثبلً تجربتً فً ا

إحتفظت بذكرٌات ال أستطٌع نسٌانها حتى لو أردت,ال أعرؾ السبب وراء ذلك ولكن األمر ٌعمل بهذه الطرٌقة,وٌبدو أن 

واعٌة من المعلومات التً ترد من المستوٌات األثٌرٌة األعلى تسجل فً مناطق من الذاكرة أكثر قابلٌة لئلستعادة ال

 المستوٌات األقل أو منطقة الزمن الفعلً.

بالنسبة إلى السرعة فهً متفاوتة بشكل كبٌر وتعتمد فً األساس على التوقعات العقلٌة البلواعٌة و على ما ٌمكن لك رإٌته 

فً األفق,ففً داخل الؽرؾ والمبانً فإن الحركة تكون كما لو كنت تمشً بقدمٌك وٌمكن تسرٌعها إلى سرعة 

لجري,بالطبع فؤنت تتخٌل إحساس المشً بالقدمٌن ألنك لن ترى أي أقدام لك,فً الطرقات والشوارع تزٌد هذه السرعة ا

ولكنها تبقى فً حدود سرعة السٌارات,ٌبدو وكؤن العقل لدٌه حد الواعً للسرعة ٌجبرك على التقٌّد به,فلو كان الشارع 

ن فستقل وكهذا,بالطبع للتحرك بسرعة السٌارة تخٌّل بؤنك على أملس فالسرعة ستزٌد ولو كان ملًء بالعوائق وخش

ً وال تؽرقه  ً أبقى عقلك صافٌا زالجات و تندفع بها على الطرٌق,ال تفكر كٌؾ بل إفعل األمر فقط و سوؾ تتحرك,دائما

تفكر إطالقا   أن البؤفكار ؼٌر ضرورٌة ألنك إن ركّزت علٌها لفترة طوٌلة فستبدأ فً التداخل مع التجربة,كما علٌك 

فكل ذلك سٌعٌدك إلى جسدك الفٌزٌائً,بالنسبة إلى سرعة الطٌران  بجسدك الفيزيائي أو تشعر بالاماس أو اإلثارة

ستبلحظ فً البداٌة بؤن هناك نوع من الجاذبٌة فً منطقة الزمن الفعلً,هذه الجاذبٌة لٌست موجودة بل هً فقط برمجة 

ً ٌتم بتخٌّل اإلحساس عقلٌة الواعٌة ناتجة عن العٌش فً بٌ ئة ذات جاذبٌة لفترة طوٌلة من الزمن,والطٌران أٌضا

باإلرتفاع,فً البداٌة لن تحقق سوى قفزات عالٌة وستعود إلى األرض بسرعة,مع الوقت ستتعلم كٌفٌة مقاومة فكرة 

ل أنك طائر,فتقوم بفرد الجاذبٌة والتفوق علٌها عن طرٌق المحاولة والخطؤ,من األسالٌب الجٌدة فً هذا األمر هو تخٌّ 

ذراعٌك"بتخٌل اإلحساس طبعاً" ثم تندفع إلى األمام "بالتخٌل أٌضاً" و تشعر باإلرتفاع تدرٌجٌاً وستبدأ فً اإلرتفاع,أو لو 

أردت اإلرتفاع عامودٌاً تخٌّل بؤنك ستقفز أعلى قفزة فً حٌاتك وتخٌل زٌادة ثقل جسدك على أرضٌة مطاطٌة ثم إنطبلقك 

ٌاً وبسرعة عالٌة,هذه األشٌاء ممتعة بالفعل ووصفها بالكلمات ظالم فً حقها,ولكن من الجٌد أن تعرؾ بؤنه ال كقذٌفة رأس

وجود لقوانٌن وطرق رسمٌة للتعلّم ٌمكنك إبتكار أسالٌبك الخاصة,والمسؤلة بؤكملها تعتمد على التؤقّلم داخل البٌئة األثٌرٌة 

مور سهلة مع الوقت,كما ٌحدث عندما تتعلم مهارة للمرة األولى,وعندما ٌتؤقلم وعقلك سٌبدأ فً التعلّم وحده و تصبح األ

العقل تصبح مثل شرب كوب من الماء!,السرعة فً حالة الطٌران تزٌد بشكل ضخم جداً عن السرعات السابقة وتزٌد كلّما 

ً سرعة الطائرات النفاثة أو الصوارٌخ وٌمكن تجا وز هذا كثٌراً إذا تمكنت من إبتعدت عن سطح األرض وتوازي تقرٌبا

رإٌة أفق األرض,فكلما كنت قادراً على رإٌة أشٌاء أكثر فً مجال الرإٌة كلما زادت السرعة التً تستطٌع الوصول 

لها,وبرأي الطٌران هو أجمل شًء فً اإلسقاط النجمً خاصة إذا كان على مستوٌات عالٌة عن سطح األرض أو فً 

السرعة المحدودة تقرٌباً وٌمكن عندها زٌارة المجرات البعٌدة جداً,هذا ٌشبه الرحبلت  الفضاء والذي عند تجاوزه تصبح

التً كان ٌقوم بها إنجو سوان فً تجارب ناسا فً مجال الحواس الفائقة,اإلنتقال الفوري هو طرٌقة إلختصار الوقت وهً 

" فذلك سٌوفّر الكثٌر من العناء فً الشرح,كل ما jumper أداة قوٌة جداً إذا ما اتقنت إستخدامها,وإذا كنت قد شاهدت فلم "

علٌك فعله فً هذه الحالة هو إستحضار صورة للمكان الذي ترٌد الذهاب إلٌه وستنتقل له فورٌاً وبسرعة الفكرة,وهذا ٌشبه 

 ما تفعله للعودة إلى الجسد.

 تاىْطثح ئىً اىعىائق واىصالتح

األثٌري لٌس شفاؾ و عدٌم الصبلبة تماماً,بل ٌمتلك صبلبة محددة على عكس ما ٌتعتقده الكثٌر من الناس فالجسد 

وٌستطٌع فً بعض الحاالت عند المرور باألشخاص أن ٌسبب لهم شعور واضح بؤن شًء ما إخترقهم,كما أنه ٌمتلك 

جاالت الطاقة القدرة على إتبلؾ األجهزة اإللكترونٌة إذا بقً فً داخلها لفترة محددة,والجسد األثٌري ٌتفاعل وٌتؤثر بم

الكهرومؽناطٌسٌة وخطوط الضؽط العالً,وهً فً أؼلب األحٌان ذات أثر إٌجابً,المرور من خبلل الحوائط واألبواب 

لٌس سهبلً فً البداٌة,الكثٌر من المبتدئٌن فً اإلسقاط النجمً ٌستخدمون كلمة "علقت فً مكان ما",هذا سببه الرئٌسً 

ختراق األسطح والعوائق,بشكل عام ال ٌوجد عائق ال ٌستطٌع الجسد األثٌري مشاكل فً قدرة الجسد األثٌري على إ

إختراقه,ولكن تعلّم اإلختراق هو األهم,عندما تحاول إختراق شًء ما فً الحالة الثانٌة ال تحاول التفكٌر كٌؾ سٌبدو 

ذي ٌقع خلؾ العائق وستخترقه,أو األمر,واألفضل فً الحٌقٌقة أن ال ترى العائق الذي تحاول إختراقه,فقط تخٌل المكان ال

وجه تركٌزك إلى األسفل و تخٌل أنك تندفع إلى األمام وكؤنك تحاول نطح العائق برأسك وستنجح,ٌمكن لك تخٌل أنك 

تخترق الحائط كرصاصة أو شًء سرٌع للؽاٌة و هذا مجدي فً العوائق ذات السماكة البسٌطة,العوائق الوحٌدة التً ٌجب 
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أو النظر إلٌها هً المراٌا أو السطوح العاكسة أو البلمعة التً ٌمكن رإٌة األشٌاء والصور منعكسة  الحذر من إختراقها

علٌها,المشكلة لٌست فً قدرة تلك السطوح على عكس الصورة بل على ما تتوقع أنت رإٌته على تلك السطوح,كما أنها 

ع الخروج إال بالعودة إلى الجسد,سؤضرب مثال قادرة على عمل إنزٌاح سرٌع لحقٌقة آخرى ستعلق خبللها ولن تستطٌ

صؽٌر ألساعد فً تقرٌب الفكرة لك,إذا كان لدٌك صورة على الحائط,وخبلل الحالة الثانٌة قمت بالتركٌز علٌها لفترة 

فتدخل فً الصورة ولكن فً حقٌقة آخرى,أي أنك ستدخل فً بعد أو عالم ثبلثً األبعاد ٌصّور هذه اللوحة كعالم 

و كانت اللوحة تتضمن صورة للجبال واألنهار فستجد نفسك بعد الدخول إلٌها فً عالم ثبلثً األبعاد لنفس مستقل,فل

الصورة,وحتى إذا لم ٌكن هذا الموقع موجود على األرض,فؤنت ستدخل فً بعد موازي له,أّما النظر إلى المرآة فٌتضمن 

اه,فنسخت الجسد األثٌري الموجودة على المرآة ستفكر فً خطورة أكبر ألنه ٌعكس الجسد األثٌري الذي ال ٌفترض أن تر

النسخة الحقٌقٌة التً تفكر فً النسخة التً على المرآة و تتكرر هذه العملٌة إلى الماالنهاٌة,مما سٌنتج توالد و إنتاج 

مل على إصابة عشوائً للجسد األثٌري وستستٌقظ مع صداع شدٌد وألم فً الرأس, وهذا األمر إذا تعمدت القٌام به سٌع

 . في الاال  الثاني  ال تنظر إلى المرآةالدماغ بضرر دائم لذا من الجٌد أن نكتبه بالخط العرٌض هنا للتحذٌر,

 اىنُاّاخ اىْجَُح

معظم الكٌانات النجمٌة ال تعٌش فً منطقة الزمن الفعلً ولكن من الوارد مصادفة بعضها,القاعدة الذهبٌة فً التعامل مع 

حتى لو نادتك بإسمك أو حاولت هً اإلتصال  هو ال تااول اإلتصال أو اإلصطدام مع أة كيان نجميهذه األشٌاء 

بك,معظم تجاربً مع هذه األشٌاء هً تجارب سلبٌة ولم أذكر الكثٌر منها لكً ال أثٌر الحماس لدى البعض فً تجربة 

جم األرنب تقرٌباً,وتحاول أحٌانناً عض األجسام اإلتصال معها,بعض هذه الكٌانات أشبه بالكبلب أو القطط الضالة وهً بح

األثٌرٌة للبشر أو سحبها من الجسد و العبث معها خاصة من ٌقومون باإلسقاط النجمً فً البداٌات,الكٌانات النجمٌة قادرة 

طاقً إلى  على تتبع األجسام األثٌرٌة إلى أجسادها الفٌزٌائٌة وأنت ال ترؼب فً العودة من الفضاء األثٌري وجلب كائن

ً تمٌل إلى إزعاج المبتدئٌن فً  ؼرفتك فطردها لن ٌكون سهبلً,الكٌانات النجمٌة متفاوتة فً درجة الذكاء ولكنها جمٌعا

اإلسقاط النجمً والعبث معهم,أخطرها على اإلطبلق هً الكٌانات المظلمة,وهذه األخٌرة قادرة على إحداث أضرار فً 

 ً ما,معظم الكٌانات النجمٌة الموجودة فً منطقة الزمن الفعلً هً كائنات طفٌلٌة فهً الجسد األثٌري ولكنها نادرة نوعا

موجودة فً األساس للتؽذي على طاقة البشر ,حتى و هم بكامل ٌقظتهم,وبعضها ٌعٌش بشكل دائم على األجساد الفٌزٌائٌة 

للؽاٌة وهو تخٌّل هالة من النور الذهبً وداخلها وكؤنها طفٌلٌات تقلٌدٌة,للوقاٌة من خطر أي كٌان نجمً هناك حل بسٌط 

تستطع من الجسد خبلل مرحلة التنفس والدخول إلى المرحلة اإلنتقالٌة إستعداداً للخروج لمدة خمسة دقائق فقط,فً الحقٌقة 

تكون  وجود أي مفهوم هلل فً عقلك أثناء الخروج قادر على حماٌتك بشكل ما,دائماً إطلب الحماٌة و الرعاٌة اإللهٌة عندما

فً الخارج وأبقى فً ذهنك بؤنك محاط بهذه الرعاٌة والحماٌة وإشعر بالسبلم خبللها,ذلك ٌنجح فً طرد وإبعاد معظم 

الكٌانات النجمٌة عن طرٌقك,وهذا ٌعمل مع جمٌع البشر على إختبلؾ أدٌانهم وأفكارهم,ال تبحث عن األسماء بل إبحث 

تبع اإلله الذي أوجد هذا الكون وجمٌع األكوان الموازٌة وأنت تمثّله فً أي فً قلبك كما ٌحدث عندما تشعر بالخطر,نحن ن

مكان تحّل فٌه, لذا ٌفترض أن ال ٌقؾ فً طرٌقك شًء,مجرد إستحضاء هذه الفكرة أو ترنٌمه مقدسة كافً لحماٌتك,البشر 

تقد بؤنك ضعٌؾ أو مهزوم فً الوسط لٌسوا ضعفاء طاقٌاً وروحٌاً,فمعظم الدرجات الروحٌة العلٌا للبشر,لذا ال ٌجب أن تع

ً على إٌذائك على  األثٌري,مجرد التفكٌر والخوؾ من الكٌانات النجمٌة قادر على جذبها نحوك ,واألنواع القادرة حتما

األرجح لن تراها أبداً,ولكن إذا شككت بؤنك تعّرضت إلى هجوم أثٌري حقٌقً فٌجب على الفور مراجعة معالج للطاقة 

ً بكافة تفاصٌلها,أو فقط توقؾ عن التفكٌر أو ممارسة اإلسقاط النجمً أو أي تمارٌن للطاقة لسنة وشرح الحالة ل ه تماما

واحدة وأي ضرر فً جسد الطاقة سٌتعافى وحده,ال ٌوجد ضرر واحد ال ٌمكن أن ٌتعافى وحده فً جسد الطاقة,ٌجدر 

اك "حروب أثٌرٌة",فلو أردت إستخدام سٌؾ فقط تخٌّل اإلشارة بؤنك تستطٌع إستخدام األسلحة فً الوسط األثٌري وأن هن

أن سٌؾ موجود فً ٌدك وتخٌل اإلحساس بوزنه و شكله وسٌظهر,المشكلة أن وجوده مرتبط بتفكٌرك به,فما أن تتوقؾ 

 عن التفكٌر سٌختتفً على الفور,هناك أٌضاً كرات الطاقة المتفجرة و ؼٌرها ولكن كل هذه األشٌاء تحتاج إلى وقت كبٌر

 إلتقان إستخدامها,وستجد مئات المصادر والمراجع التً تتحدث عن هذه األشٌاء.

الكٌانات النجمٌة مختلفة فً درجة رقٌّها كما فً حال الكائنات الحٌّة العضوٌة,كلّما كان الكٌان النجمً ذو هئٌة حٌوانٌة 

مة المنقرضة,وكلّما أصبحت هٌئتها أكثر فهذا ٌدل على قلة درجة رقٌّها خاصة التً تبدو كالحشرات والحٌوانات القدٌ

آدمٌة بوجود ذراعٌن و قدمٌن وما شابه مع إختبلفات فً الشكل والحجم فهذا ٌدل على زٌادة درجة الوعً والذكاء 

والخطورة فً نفس الوقت,عندما نتحدث عن الكٌانات النجمٌة فالبشر لٌسوا إستثناء من القاعدة خاصة األموات 

ٌحب التواصل مع البشر اآلخرٌن فً الحالة الثانٌة ولكن إذا لم تكن تعرؾ الشخص الذي أمامك  منهم,أعرؾ أن البعض

ً ال تتواصل معه على اإلطبلق,وبالمناسبة ال وجود للهواء فً العالم األثٌري لذا فالتواصل سٌكون بالتفكٌر فً  تماما

وعلى نطاقات واسعة وستسمعها معظم الوقت  الكلمات,وهً ستخرج كؤصوات أو أمواج و هً منتشرة فً البعد األثٌري

فً خلفٌة المشهد,الكثٌر من الكتب فً اإلسقاط النجمً ال ترى مشكلة فً التواصل األثٌري,ولكننً ال أثق بها,وأرى أن 
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تبقً نفسك منعزل عن أي نوع من التواصل الؽٌر الضروري,إتبع سٌاسة التجاهل وستجد بؤن اآلخرٌن ٌفعلون نفس 

ال توجد قوانٌن فً العالم األثٌري أو شرطة تضبط األمور,ولكن طالما أنك ال تزعج أحداً فلن ٌزعجك الشًء معك,

أحد,عندما تبدأ فً التواصل مع الكٌانات النجمٌة فالمسؤلة ال تعود إسقاط نجمً بل تواصل روحً وتدخل فً مسؤلة 

رة فً معظم األدٌان,إن الوظٌفة األساسٌة للتربٌة الروحانٌات وعندها تتطلب نوع خاص من التربٌة الروحٌة و هً متواف

ً لذاتها وبالتالً أكثر  واإلعداد الروحً فً ممارسات كالٌوجا أو التصّوؾ هدفها تنقٌة النفس وطاقتها وجعلها أكثر فهما

,ٌجب علٌك إستعداداً لئلرتقاء الروحً والتواصل مع كٌانات روحٌة علوٌة)فً العادة من الصالحٌن والمرشدٌن الروحٌٌن(

قبل اإلقدام على أي إلتزام روحً أن تفكّر باألمر من كل الجوانب,العدٌد من الناس ٌفقد بوصلة التوجٌه فً هذه 

ً وٌصبح األمر كالهوس أو  األمور,فما أن تدخل هذه األشٌاء الروحٌة فً رأسه حتى ٌنسى حٌاته المادٌّة تماما

ت دون إنجاز ٌذكر وأن جسده بدأ فً التضاإل والنحول,وٌصبح معتزل اإلدمان,وترى حٌاته العلمٌة والعملٌة قد توقف

للناس واألحداث,هذا مضر من الناحٌة السٌكولوجٌة وٌحتاج إلى عبلج نفسً,ال ٌجب أن تصبح هكذا,فقط إستمتع بوقتك 

جب العٌش بها وبتنمٌة قدراتك الفوق طبٌعٌة وحدك أو فً مجموعة وهذا أفضل, وتذكّر بؤن لك حٌاة هنا على األرض ٌ

بكل تفاصٌلها,دفّىء رأسك و تناول ما ٌكفً من الطعام وأطع والدٌك وحاول اإلختبلط أكثر بالناس و باألشٌاء وتوسٌع 

دائرة تجربتك الحٌاتٌة ومشاركة اآلخرٌن وحاول اإلبداع فً األشٌاء المادٌة كما تبدع فً األشٌاء الروحٌة,مارس الكتابة 

 وسٌقى أو الرٌاضة الجسدٌة. أو الرسم أو الشعر أو الم

 األوىً ٍِ ذجارب اىخروض ٍِ اىجطذاىَجَىعح 

كل تجربة مما ٌلً تحمل فً نفس الوقت ملحوظة بنٌت علٌها نظرتً حول طبٌعة الحالة الثانٌة أو خصائصها التً أعتقد 

ٌن قد ٌمّرون بهذه بها وأكتب عنها كتجربة شخصٌة باإلضافة إلى معرفة ومعلومات أضفتها لمساعدة األشخاص الذ

التجارب,كما أننً حاولت ترتٌب التجارب حسب عمقها من البسٌطة إلى األكثر تعقٌداً,وأعتذر عن عدم ذكر تارٌخ ووقت 

 :ٕٔٔٓٓ-ٕٙٓٓكل تجربة ألننً لم أكن أحتفظ بتسجٌل مكتوب عنها ولكنها كلها حصلت تقرٌباً بٌن العامٌن 

 

 قُْح اىذثو 

ً ٌوم عطلة وكان الوقت لٌبلً وكنت أشعر بشلل صلب فً كل جسدي وتفاعبلت للطاقة إستٌقظت فً منتصؾ النوم ف

وصفٌر فً األذن,كنت فً ذلك األسبوع أتدّرب على تقنٌة الحبل لروبرت بروس فً الخروج من الجسد,لذا وجدت أن 

جهدي إلنجاح  حصول الشلل اللٌلً كان متوقعاً,حاولت إستؽبلل هذه الفرصة إلى أكبر قدر ممكن وبذل أقصى

التقنٌة,هدأت قلٌبلً وتوقفت عن المقاومة,كان لدي مشكلة أساسٌة فً تخٌّل إحساس تسلّق حبل سمٌك نحو األعلى ألننً فً 

حٌاتً لم أتسلّق أي حبال من هذا النوع,لذا إتبعت طرٌقة جدٌدة,كنت بارعاً فً التبلعب بإحساس الجاذبٌة,فؤستطٌع محاكاة 

و حتى إتجاهها وخاصة تقلٌد شعور السقوط أو اإلندفاع إلى األعلى بسبب خبرتً فً التؤمل الجاذبٌة ودرجة قوتها 

السماوي وتقنٌات الوسط الحر واألرجوحة,لذا قمت بتخٌّل حبل سمٌك ٌتحرك ببطىء نحو األسفل إلى أن ٌصل إلى 

فل ثم الحبل ٌسحبنً معه نحو صدري وعندها أتمسّك به بشدة,وأتخٌل فً البداٌة بؤن األرض أسفلً تنهار نحو األس

األعلى,تخٌلت بؤن األرض إنهارت وأننً اآلن معلّق تماماً بالحبل السمٌك وبدأت أشعر بتفاعبلت الطاقة فعرفت أننً أسٌر 

فً الطرٌق الصحٌح,ثم تخٌّلت بؤن الحبل ٌسحب كما لو أنه مثبت بطائرة مروحٌة ترتفع وتتحرك إلى األمام واألعلى فً 

قلٌد هذا الشعور كان سهبلً للؽاٌة ألنه ٌشبه تقنٌة األرجوحة ممزوجة بشعور خفٌؾ لئلرتفاع على نفس الوقت,ت

موجة,إستمررت بممارسة هذا الضؽط والتخٌّل لدفع الجسد األثٌري للخارج و حاولت الحفاظ على هدوء األعصاب مع 

اإلهتزازات العنٌفة بالظهور واألصوات  أننً شعرت بإثارة ؼامرة!,فقد كنت أشعر بؤعراض اإلنفصال تدرٌجٌاً,بدأت

األثٌرٌة,وأول ما إنفصل من جسدي األثٌري كان الرأس والذراعٌن ولم تمر إال لحظة حتى حصل إنفصال كامل ووجدت 

نفسً أرتفع فوق السرٌر حتى وصلت السقؾ فتحركت إلى األمام قلٌبلً إلى الحائط المقابل,و ثم قمت باإلندفاع نحو ممر 

مع الشقلبة فً الهواء و عدت إلى جسدي بسرعة و كنت سعٌداً للؽاٌة بؤننً نجحت أخٌراً فً اإلسقاط النجمً فً البٌت 

 بإستخدام هذه التقنٌة.

 ذجرتح اإلضقاط اىْجٍَ خاله ديٌ واضخ.

ً مع كلمlucid dreamخبرتً فً األحبلم الواضحة كانت ضئٌلة للؽاٌة,وكنت أجد كلمة حلم واضح " ة " مترافقة دوما

" فؤحببت بالفعل تجربة األمر,قضٌت نحو شهر كامل فً تجربة بعض التقنٌات astral projectionاإلسقاط النجمً "

الموجودة فً الكتب والفٌدٌوهات التعلٌمٌة التً كانت فً مكتبتً وكلها مواد متوفرة فً اإلنترنت,جّربت تقنٌات مختلفة 

الدماؼٌة والمإكدات,والدخول إلى المرحلة اإلنتقالٌة وإنتاج حلم,وكلها  خاصة تدوٌن األحبلم و مقاطعة النوم والصوتٌات

لم تعطً أي نتائج مهمة فً البداٌة,ولكننً فً نهاٌة الشهر حصلت على ثبلث أحبلم واضحة وقد تعلّمت أهمٌة تدوٌن 
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وفجؤة تستٌقظ داخله األحبلم والتجارب فً هذه الفترة,األحبلم الواضحة تجربة مدهشة,أنت تكون فً وسط حلم معٌن 

فتدرك بؤنك تحلم,كما أن قدرتك على إستعادة ذكرٌات من الحلم تكون أكبر,كل حلم من األحبلم الثبلثة واألحبلم البلحقة 

التً حصلت علٌها تدرٌجٌاً بعد أشهر تحمل الكثٌر من األحداث والتفاصٌل ولكننً هنا سؤذكر أحد األحبلم التً أثبتت لً 

 جمً باألحبلم الواضحة.إتصال اإلسقاط الن

فً الحلم وجدت نفسً ورفاق لً فً ؼرفة أو صالة واسعة جداً برتقالٌة الجدران,وكانت تحوي بعض األثاث العصري 

والحدٌث جداً ولكنه بسٌط,فكان هناك أرٌكة برتقالٌة أٌضاً و مرٌحة جداً كنت جالساً علٌها,وكانت هناك طاولة صؽٌرة وما 

ٌتجمع فٌها بعض أصدقائً,كان فً الؽرفة مرآة كبٌرة جداً إطارها خشبً,وكنت أجلس على  ٌشبه حجرة داخل الصالة

األرٌكة تارة ثم أذهب إلى أصدقائً فً تلك الحجرة تارة أخرى فؤنظر ماذا ٌفعلون,وبعد عدة مرات من فعل هذا شعرت 

ت الصورة مشوشة ولكنها بدأت فً الوضوح بنوع من الؽرابة وقلت فً نفسً "هذا حلم! وأنا أحلم اآلن!!",فً البداٌة كان

تدرٌجٌاً,جلست دون حراك أنتظر أن ٌزٌد الوعً وأنا أتؤمل نسٌج الخٌوط فً األرٌكة وأنا ال أكاد أصدق بؤن كل هذا من 

عمل عقلً! وأنا أردد فً نفسً "هذا حلم ....هذا حلم وهذا كله ؼٌر موجود",كانت األحاسٌس وخاصة الملمس والرائحة 

الهواء واقعٌة للؽاٌة وبشكل ٌصعب تصدٌقه,األمر مختلؾ عن اإلسقاط النجمً,درجة الوعً كبٌرة للؽاٌة توازي  ودفىء

درجة الٌقظة التامة,ولكن فً اإلسقاط النجمً قد تنسى العدٌد من األشٌاء وقد تفقد وعٌك أحٌانناً,عندما إستٌقظت فً الحلم 

ًّ كنت متؤثر باألمر كثٌراً,ذهبت إلى أصدقائً ف ً الحجرة وكنت أصرخ "هذا حلم ....كل هذا مجرد حلم!!" نظروا إل

جمٌعهم للحظة ثم تجاهلونً وإستمروا فً فعل ما ٌفعلون,بعد أن قمت بالتجّول قلٌبلً فً الؽرفة عدت إلٌهم ألنظر ما الذي 

ببعض تمارٌن الطاقة وقد كان  ٌفعلونه أمام المرآة الضخمة؟!,كان أحدهم وهو صدٌق قدٌم لً ٌحاول تعلٌم اآلخرٌن القٌام

معلم فاشل بإمتٌاز وعاجزاً عن الشرح بالطرٌقة الصحٌحة,لذا أخذت أصحح كثٌر من أقواله وأحببت أن أعلّم الموجودٌن 

كٌؾ ٌقومون بعمل كرات الطاقة أو كٌؾ ٌمكنهم مشاهدة الهالة عبر المرآة وؼٌر ذلك,وفجؤة تذكرت بؤن هذا حلم وٌمكننً 

فٌه بؤمان,ولسبب ما حاولت رفع الكوندولٌنً,رؼم أننً لم أرفعها ٌوماً بسبب الخوؾ من النتائج التً قد تجربة أي شًء 

تكون مدمرة,أؼمضت عٌنً والجمٌع ٌراقب وصامت,وحاولت التركٌز على شاكرا القاعدة,وبدون سابق إنذار إندفعت 

تفاعبلت طاقة ضخمة وإهتزازات كبٌرة مع الطاقة بسرعة خبلل جمٌع الشاكرات على طول العمود الفقري,وشعرت ب

إقتراب هذه الطاقة من الرأس شعرت بؽٌاب الوعً واإلرتفاع عن األرض وإختفاء الصورة أمامً وكؤننً دخلت فً 

مكان مضًء من كل الجهات وشعرت بنشوة ؼامرة وكؤننً وصلت إلى اإلستنارة الكاملة,وبدأت أشعر بؤن جسدي ٌختفً 

لئلسقاط النجمً ,وفً النهاٌة وجدت نفسً فً مستوى أثٌري مختلؾ لم أرى مثله من قبل حٌث الزمن تدرٌجٌاً إستعداداً 

ٌكاد ٌختفً تماماً,وجو مدهش من الوعً والسعادة والروحانٌة,جعلتنً أعتبر تلك التجربة من التجارب الروحٌة النادرة 

 التً حصلت لً.

 فً الوصول لئلسقاط النجمً,كانت تتضمن الخطوات التالٌة:الطرٌقة التً أصبحت أستخدم بها األحبلم الواضحة 

عندما أستٌقظ داخل الحلم كنت أحاول العودة إلى الجسد بتذكر أننً على السرٌر أحلم,عندها أستٌقظ تدرٌجٌاً وأجد نفسً 

 فً مرحلة الشلل اللٌلً.

الوعً تدرٌجٌاً,ثم أجد فً النهاٌة أننً عندها أحافظ على درجة الشلل وأقوم بتخٌّل أننً أطفو فً وسط الؽرفة وٌؽٌب 

 خرجت وعندها ٌتحول الحلم الواضح إلى إسقاط نجمً.

لو أردت العودة إلى الحلم الواضح,فقط أحاول تذكر آخر مشهد رأٌته فً الحلم,عندها ٌحصل نوع من اإلنتقال الفوري إلى 

 بٌئة الحلم وأفقد الصورة األثٌرٌة.

نها ال تحدث دائماً,فعندما توقفت عن تدوٌن األحبلم لفترة وإنشؽلت فً أشٌاء آخرى,لم أعد المشكلة فً األحبلم الواضحة أ

أرى األحبلم الواضحة بل تراجعت قدرتً حتى على تذكر األحبلم العادٌة,ومع الوقت وجدت بؤنها طرٌقة ؼٌر عملٌة كما 

 ط. إعتقدت فً البداٌة وإضطررت إلى تركها والتركٌز على اإلسقاط النجمً فق

 ألشُرٌ َذىٌ مُاّاخ ّجَُح عاقيحاىفضاء ا

فً إحدى اللٌالً إستٌقظت قلٌبلً من النوم مع شعور بالشلل وثقل بالجسد,عندها توقفت عن الحركة وقررت محاولة 

الخروج,أؼمضت عٌنً وركزت على العٌن الثالثة مما أدى إلى تفاعبلت لونٌة شدٌدة ورإٌة خلؾ الجفون المؽلقة 

شعور باإلهتزازت ونوع من الكهرباء تسري فً كل جسدي,وشعور بالطفو مع التقلّب إلى الجانبٌن  باإلضافة إلى

باإلضافة إلى  اإلرتفاع المستمر ,ومع اإلنفصال ظهرت بعض الصور العشوائٌة والذكرٌات,عندها قررت فً عقلً 

التزال ؼٌر واضحة,ثم قررت الحركة إلى  الحركة إلى األمام قلٌبلً لئلنفصال عنها فتحركت بسرعة زائدة وكانت الرإٌة

الٌمٌن نحو النافذة فإصطدمت بجسم إسفنجً أشبه فً شكله و ملمسه بالفطر بحجم األرنب تقرٌباً,نظرت له وشعرت بؤنه 
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ٌحاول التخاطر معً والدخول إلى عقلً,وبعد لحظة بدأ فً اإلنتفاخ وأخذ هٌئة أحد أفراد عائلتً,ولكن الصورة كانت 

جزاء كانت تبدو صؽٌرة وآخرى كبٌرة من الجسد,وما أقصد بكبٌرة وصؽٌرة هو فً مقٌاس السن,فؤنا لم أرى مشوهة,فؤ

عائلتً منذ فترة طوٌلة لذا فذكرٌاتً عنهم كانت مزٌج من الفترة قبل الثانوٌة إلى الفترة بعد زٌادتً لهم فً اإلجازة 

جسٌدها ربما رؼبة فً حماٌة نفسه,وألننً أعرؾ بؤن ال الصٌفٌة,فعرفت بؤن هذا الكائن سرق بعض ذكرٌاتً وحاول ت

أحد من أفراد عائلً قادر على اإلسقاط النجمً فما أمامً كان مجرد صورة وهمٌة,عندها أمسكت الكائن من رأسه 

الفطرٌة وضؽطت علٌها بعنؾ وقمت برمٌه على الحائط,عندها تؽٌر شكله وتسرب من الحائط بكل مرونة,بعدها شعرت 

 ملحة فً العودة إلى الجسد و محاولة فهم هذه التجربة وعدت فوراً إلى جسدي فقط بمجرد التفكٌر بذلك. برؼبة 

 اىقَر َإشر فٍ قىج ذجرتح اىخروض ٍِ اىجطذ واإلّقطاً فٍ اىىعٍ.

 فً إحدى اللٌالً الصٌفٌة كنت قد قررت النوم على سطح المنزل,فً ذلك الوقت كنت أعٌش فً منزلنا فً مدٌنة ؼزة

بعدما عدت من الدراسة فً الخارج وقررت إكمال الدراسة فً الوطن,جلست على الفراش و كان الجو جمٌبلً وتؤملت 

السماء لبعض الوقت وكان القمر بدراً,حاولت ممارسة التؤمل والتنفس بعمق لبعض الوقت مع اإلستعانة بسماع الصوتٌات 

اغ فتساعد على اإلسترخاء والنوم أو التؤمل وكنت فً ذلك الوقت الدماؼٌة,وهً عبارة عن مقاطع صوتٌة تإثر على الدم

أقوم بتجربة هذه الصوتٌات,حاولت البقاء مستٌقظاً لبعض الوقت ولكننً ؼفوت بفعل قوة المقطع الصوتً وكان ٌتضمن 

فً هذه صوت مرٌح لحركة أمواج البحر,بعد لحظات فتحت عٌنً ووجدت نفسً فً مرحلة الشلل اللٌلً فقررت الخروج,

ً على ظهري,فً العادة ٌلزمنً تخٌّل الصعود على الحبل  المرة إستخدمت تقنٌة الحبل لروبرت بروس ألننً كنت نائما

لبعض الوقت حتى ٌحدث اإلنفصال ولكن األمر تم بسرعة كبٌرة,فبمجرد أن تخٌلت بؤننً أسحب الحبل وأرتكز علٌه 

حو األعلى بسرعة,حدث فً هذه المرحلة شًء ؼرٌب لم أشاهده صعد بجسدي نحو األعلى و حدث اإلنفصال وإندفعت ن

سابقاً,فبٌنما أنا أتصاعد نحو األعلى إنقسم جسدي األثٌري إلى قسمٌن,أو بعبارة أدق نبت جسد أثٌري إضافً من الجسد 

الذي ال ٌزال األول ثم إنفصل عنه,وكان إحساس ؼرٌب للؽاٌة,فقد شعرت بؤننً فً ثبلث مواضع مختلفة,الجسد الفٌزٌائً 

على الفراش,والجسد األثٌري األول الذي بدأ التصاعد ثم الجسد األثٌري الثانً الذي نبت من الجسد األول وإرتفع بشكل 

أكبر نحو األعلى,قررت عند هذه المرحلة العودة إلى الجسد لحفظ هذه الذكرٌات والتفكٌر فٌها,فشعرت بؤن الجسد البعٌد 

 اد الجسد األول إلى الجسد الفٌزٌائً.تداخل مع الجسد األول,ثم ع

" لروبرت بروس,وأن ما ٌحدث خبلل اإلسقاط النجمً إنما هو إنقسامات  Mind-Split هذه التجربة أكدت لً مبدأ ال"

عدٌدة لجسد طاقة واحد,ثم إعادة إندماج مرة آخرى,ولٌس جسد طاقة ٌخرج وٌعود,أما السبب فً قدرتً على مبلحظة هذه 

بوضوح فقد ربطه بحالة القمر وأنه ربما لدٌه القدرة على التؤثٌر على األجساد األثٌرٌة ومنحها طاقة إضافٌة,وتؤكد العملٌة 

لً ذلك عندما حاولت إعادة التجربة والقمر ؼٌر ظاهر فً السماء,فكانت التجربة صعبة للؽاٌة وكئٌبة,ولم أنجح فً 

 الخروج فً النهاٌة.

 ذىجذ فٍ اىذاىح اىصاُّح أدُاّْا  إلضقاط اىْجٍَ أو اىذُىاّاخ ذطرطُع اىقُاً تا

الكٌانات األثٌرٌة التً الحظتها أٌضاً تشمل أصناؾ من الحٌوانات المنزلٌة خاصة القطط,ففً إحدى التجارب أذكر أننً 

قال بسرعة فً البرازٌل,فحاولت تذكر صورة لها رأٌتها على التلفاز وبدأت فً اإلنت داجٌنٌرو رٌورؼبت فً زٌارة مدٌنة 

إلى هناك,أتذكر رؼم مرور كل هذا الوقت شعور اإلرتفاع فوق بٌوت الصفٌح وكٌؾ كانت متراكمة فوق بعضها البعض 

وكؤنها أنواع من النباتات,وخبلل طٌرانً السرٌع فوق الطرق واألزقة وجدت جسد أثٌري لقطة تمشً على 

اللون و مضًء وٌمكن تتبعه,ولدى إقترابً من القطة بدأت الطرٌق,فؤحببت اللحاق بها,و قد كان جسدها األثٌري أزرق 

فً الجري السرٌع وقد إستؽربت لما ال تطٌر القطة بدالً من الجري؟!,عندما أمسكت بالقطة إرتفعت بها إلى األعلى 

ال بسرعة و عندها فزعت القطة بشكل كبٌر جداً وبدأت فً محاولة العض والخدش ورؼم أننً كنت فً الجسد األثٌري إ

أننً شعرت باأللم وقررت إلقاء القطة فً مكان ما ٌمكننً العودة له فً وقت آخر,وبالفعل إخترت منزل صفٌح مهجور 

فً أعلى تلة وتركت القطة داخله,وفً الٌوم التالً حاولت العودة إلى نفس المكان وبمجرد دخولً لمنزل الصفٌح ذاك 

على ما ٌبدو الطٌران أو القفز إلرتفاع عالً نوعاً ما,وإستمرت بعضً بدأت القطة هناك فً محاولة مهاجمتً وقد تعلمت 

إلى درجة أننً فقدت الوعً بالجسد األثٌري وعدت إلى جسدي على السرٌر وأذكر أننً بقٌت أضحك على هذا الموقؾ 

ألنها رأت الباب  وؼرابته وقد بدى لً بؤن هذه القطة مٌتة منذ فترة وال تعرؾ بذلك,ولم تحاول الخروج من بٌت الصفٌح

مؽلق ولكننً بعد فترة كررت األمر و لم أتمكن من العثور على منزل الصفٌح ذاك ,ولكن أجزم بؤنها )أي القطة(تعلمت 

 إختراق الجدران ونجحت فً الخروج.



ٙٗ 
 

 اىثشر َقىٍىُ تاإلضقاط اىْجٍَ تشنو الواعٍ.

ي كنت أسكن فٌه أثناء طفولتً وكان ٌبعد نحو أذكر مرة أننً نجحت فً الخروج وركّزت على الذهاب إلى الحً الذ

كٌلومتر عن موقعً الحالً باإلنتقال الفوري,مررت أٌضاً فً هذه المرحلة بالتصادم مع بعض الكٌانات األثٌرٌة  ٓٓٓ٘

قة األخرى ومعظمها كانت بشرٌة وألفراد نائمٌن وال ٌعلمون أنهم فً الحالة الثانٌة وكانوا ٌطٌرون فً الهواء ألن المنط

كانت ملٌئة باالبراج والمجمعات السكنٌة,وكانوا فً وضع ؼرٌب وكؤنهم ؼٌر واعٌن تماماً بما ٌحدث وحتى عند محاولتً 

إٌقاظهم كانوا ٌستجٌبون بطرٌقة عنٌفة جعلتنً أتوقؾ عن محاوالتً للتفاعل معهم, وبعضهم كان ٌختفً وٌظهر وآخرون 

نً أحٌانناً لذا كنت أتجنب السٌر فً الطرق أو قرب األرض وأختار بدالً من كانوا أشبه بالظبلل الطائرة و هذا كان ٌفزع

ذلك الطٌران فوقها لمسافة معٌنة,و إسلوبً فً الطٌران لٌس مثالٌاً فقد بدى وكؤن الجاذبٌة خفّت فقط وكنت أنخفض أحٌاننا 

إلى األعلى,لم ٌكن األمر سهبلً على وأحتاج إلى دفعة من األرض أو من أحد المبانً ألتمكن من اإلستمرار فً الحركة 

اإلطبلق فً البداٌة فمنطقة الزمن الفعلً لٌست خرٌطة واقعٌة للعالم,فكثٌراً ما كنت أخرج  من باب أو نافذة فؤجد نفسً 

ً أطول من المتوقع,وعندها قررت  فً مكان مختلؾ تماماً,كما أن الشوارع التً كنت أعرفها بدت مختلفة تماماً و أحٌاننا

رتفاع نحو األعلى بشكل عامودي مثل سوبر مان للخروج من المكان,وأنا أندفع بسرعة نحو األعلى كنت أستطٌع رإٌة اإل

المدٌنة مضٌئة بؤلوان عدٌدة براقة جداً وأشبه بإضاءة النٌون الفاقعة,كانت بؤلوان بٌضاء وزرقاء فً ؼالبها,حصلت فً 

لنظر إلى األمام تفاجؤت بظهور مركز تجاري ضخم جداً "مول" فجؤة على هذه النقطة تجربة ؼرٌبة للؽاٌة,فعندما أعدت ا

متر من مسار طٌرانً وكؤنه ٌندفع نحوي لٌصطدم بً,بدأت السٌارات وأجزاء معدنٌة صؽٌرة مثل  ٓٓ٘ٔبعد نحو 

ما لفت نظري الكراسً و الرفوؾ الحدٌدٌة بالوصول قبل المبنى الذي بدا وكؤنه ٌسقط,حاولت تفادي بعضها وكانت كثٌرة 

ً مع  ً كانوا ٌتساقطون مع المبنى نحو األرض وكلهم فً الحالة األثٌرٌة ولكنهم ال ٌتفاعلون إطبلقا بؤن أشخاص أٌضا

ً و مجرد دمى,ذلك شتت إنتباهً كثٌراً إلى درجة أننً لم أدرك أننً إصطدمت بالمبنى  التجربة وكؤنهم مخدّرون تماما

ظة,وفً اللحظة التالٌة وجدت نفسً جالس قرب نافورة فً داخل المركز التجاري فعبلً,عندها شعرت بؤن وعً ؼاب للح

وكان كل شًء ٌبدو طبٌعٌاً,كنت أرتدي بدلة سوداء أنٌقة,وكان هناك موسٌقى فً الخلفٌة وكان المول ملًء بالناس الذٌن 

ً وال كؤن المبنى كان ٌسقط قبل لحظة!,كل ما ك نت أراه فً المركز التجاري ٌتحركون وٌتصرفون بشكل طبٌعً تماما

العادي رأٌته أمامً,كنت أشعر بؤننً فً حلم واضح,ولكن ما لم أفهم كٌؾ حدث ذلك,كنت واقفاً أنظر مندهشاً إلى كل هذا 

العرض أمامً وهذه الصور الواقعٌة تماماً,لقد كان األمر واقعٌاً إلى درجة أن بعض الناس الجالسٌن على الكراسً بدإوا 

ًّ واإلستؽراب,لذا جلست على الكرسً وأخذت أتنفس الهواء بعمق,شعرت بالهواء ٌملىء صدري,ثم ٌخرج فً النظر إل
وحده دون أن أفكر,صحٌح أنه كان لً تجارب سابقة مع األحبلم الواضحة ولكن لٌس إلى هذا الحد!,نظرت إلى مجموعة 

سام والضحك,فقدت الوعً مرات عدٌدة خبلل هذه من األفراد جالسة بالقرب منً وأخبرتهم بؤن هذا حلم! فؤخذوا باإلبت

التجربة,ولكن أذكر أن إمرأة كانت معً فً المركز التجاري وعلى ما ٌبدو كانت تعرفنً جٌداً,أخبرتنً بؤن البدلة التً 

ًّ شراء بدلة آخرى,أخبرتها بؤن هذا حلم ولٌس حقٌقً فلم تصدقنً ,ثم أخذنا نسٌر خبلل  أرتدٌها لٌست جمٌلة وٌجب عل

ً وفً الحقٌقة كنت  ً فشٌئا المحبلت الخاصة بالمبلبس لنبحث عن محل للبدالت وخبلل المشً بدأت الصورة تتشّوه شٌئا

 سعٌد بهذا....فقد إستٌقظت وعدت إلى الواقع أخٌراً !. 

 اىجطذ اىَادٌ فىر دذوز خطر قرَة اىجطذ األشُرٌ َعىد ئىً

ن المدفئة الكهربائٌة ألن الجو كان بارداً جداً,بسبب نور المدفئة لم أستطع وفً إحدى اللٌالً الشتوٌة كنت جالساً بالقرب م

النوم بسرعة وبقٌت مستٌقظ حتى بداٌة الفجر,ثم نمت,وآخر ما أذكر أننً كنت فً تجربة خروج من الجسد مشوشة 

أشخاص ٌتحدثون بلؽة للؽاٌة,حٌث كنت ملتصق فً مكان ما ؼٌر قادر على الحركة فً ما ٌشبه المخزن,وكنت أستمع إلى 

ال أعرفها,كنت فقط أستمع إلى تلك الثرثرة وأنا أشعر بنعاس شدٌد وكنت فً الحالة الثانٌة ألن سطوع الهالة كان 

واضحاً,وفجؤة وجدت نفسً أقود شاحنة كبٌرة جداً على جسر طوٌل أبٌض فً وسط المحٌط!,كان ٌبدو أننً دخلت فً 

لحلم أننً ال أعرؾ كٌفٌة القٌادة!,ففقدت السٌطرة على الشاحنة وإصطدمت حلم واضح مرة آخرى,وتذكرت فً ذلك ا

بجانب الجسر وإنتقلبت الشاحنة وتصاعد الدخان منها,وبٌنما أنا أستنشق الدخان شعرت بؤلم فً صدري,عندها بدأت فً 

دت سحب الدّخان تتصاعد الوعً بشكل أكبر,كٌؾ ٌمكن أن أشعر باأللم وأنا أحلم؟! فكرت باألمر وحاولت اإلستٌقاظ,ووج

داخل الؽرفة نفسها!,كنت فً صدمة وأشعر باإلختناق وال أعلم ماذا أفعل!,رأٌت ضوء المدفؤة وسط الدخان ورأٌت ؼطاء 

الفراش علٌها ٌحترق!,فقمت بفصل القابس الكهربائً وفتحت النوافذ واالبواب وخرجت من الشقة أحاول تنفس الهواء 

بمكروه,الدرس الذي تعلمته من هذه التجربه هً أن اإلسقاط النجمً واألحبلم الواضحة  النظٌؾ,ولحسن الحظ لم أصاب

لن ٌكونا سبباً فً تعرض جسدي للخطر عندما أكون خارجه,فعندما ٌحصل أي إضطراب فً الموقع أو خطر فإننً أعود 

ً ٌحاول تنبٌهً لما ٌحدث,وفً تلك الفترة بدأت أدرك  شًء بسٌط من قدرة العقل الباطن فوراً إلى الجسد,أو أرى حلما

 الحقٌقٌة,فلوال حلم الشاحنة التً تحترق لما أدركت بؤن هناك خطر حقٌقً ٌتهددنً.
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 األدالً اىىاضذح

 معرفة ومجرد,عقلك صنع من هو تراه ما وكل نائم وأنك,الحلم داخل تحلم بؤنك الوعً على القدرة هً الواضحة ألحبلما

ً  كاؾٍ  هو هذا ً  كاؾٍ  ذلك أن كما,الحلم داخل العناصر من العدٌد فً للتحكم تماما  أو نجمً إسقاط إلى التجربة لتحوٌل أٌضا

 اإلسقاط على التدرٌب من بكثٌر أبسط الواضحة األحبلم على التدرٌب,اآلخرى األشٌاء من والعدٌد المدى بعٌد تخاطر

 .النوم قبل سوى لفعله الكثٌر ٌبقى ال لذا الوعً ؼٌاب أثناء تتم التجربة ألن,آخرى مهارة أي أو النجمً

 اىىاضذح األدالً فإائذ

 الطبٌعة وإلى,البلوعً إلى نافذة أنها أهمها ولكن جداً  كثٌراً  فهً هنا كلها الواضحة األحبلم فوائد عن الكتابة ٌمكن ال

 من العدٌد,أكبر بحكمة حٌاتنا خبلل األشٌاء وإختٌار أفضل بشكل الذات فهم معرفتها عند ٌمكن والتً للشخص الحقٌقٌة

 إبداعاتهم شاهدوا العظام والرسامٌن المبدعٌن من العدٌد أن كما,الواضحة األحبلم خبلل تحصل الثورٌة الحلول

 بشكل النجمً اإلسقاط فً كبرى صعوبة ٌجدون الذٌن هإالء إلى بالنسبة,قبل صنعها الواضحة أحبلمهم فً وإختراعاتهم

 بفكرة فقط ٌتم الواضح الحلم خبلل النجمً فاإلسقاط,المهارة تلك إلى كنافذة الواضحة األحبلم إستخدام لهم ٌمكن واعً

 أن إستطعنا لو,للوعً تام ؼٌاب فً أي,النوم فً حٌاتنا نصؾ أو ثلث ٌوازي ما نقضً فإننا النهاٌة وفً,وبسٌطة واحدة

 ما إذا جٌد إستثمار إعتقادي حسب وهذا,النصؾ أو الثلث بنحو أطول سنعٌش أننا ٌعنً فهذا الفترة هذه خبلل وعً نكتسب

 .العمر إلطالة خاصة حمٌات إتباع أو الرٌاضٌة التمارٌن فً طوٌلة ساعات ٌقضون بالذٌن اهقارنّ 

 اىىاضذح األدالً درجاخ

 تعتبر أنها رؼم النجمً اإلسقاط من درجة أعلى حتى وهً,الباراسٌكولوجٌة القدرات أعمق بٌن من هً الواضحة األحبلم

ً  لٌس فالخٌال,والخٌال واقعال بٌن الطبٌعً الفاصل فً الدخول على ؼرٌبة قدرة لؤلحبلم أن هو السبب,منه نوع  وهما

 موازٌة آخرى عوالم و عالمنا ٌحوي أوسع فضاء ٌمثل فالخٌال لذا,بعد عالمنا فً تظهر لم حقٌقة إال هو ما والوهم,مجرداً 

 التؤثٌر على قدرة الخٌال خبلل من وللعقل,خبلل اإلسقاط النجمً بالعقل بالسفر إلٌها الوصول ٌمكن التً العوالم فٌها بما

ً  بها معترؾ ؼٌر)المادة على  التفكٌر أهمٌة أو الجذب قانون موضوع تتناول التً الكتابات جمٌع فً نبلحظها ولكن( علمٌا

 وهنا,النفس حدٌث من نوع أي,للذاكرة إعادة بمجرد األحبلم تبدأ,وؼٌرها والصحة والثروة الحٌاة نمط تؽٌر فً اإلٌجابً

 فٌها ٌظهر أحبلم سٌرى والفاشل,باألموال ملئٌة أحبلم سٌرى األرجح على فالفقٌر,لفروٌد النفسً التحلٌل نظرٌات تنطبق

 على القدرة ٌمتلك ال الناس معظم المستوى هذا فً حتى,موجود نفسً لكبت تفرٌػ تصبح فاألحبلم,وهكذا أنجح بشكل

 خبلل وعً تحقٌق إلى الهدؾ ٌتطور ذلك وعند األحبلم تذكر على القدرة تطوٌر ٌمكن خاصة بؤسالٌبولكن ,الحلم تذكر

ً  شًء بؤي القٌام ٌمكن بالحلم وعً تحقٌق عند,آخر بإسلوب الحلم  أو تخاطر بتجارب القٌام إلى بالحلم التحكم من تقرٌبا

 .إلخ ...بعد عن عبلج و نجمً إسقاط

 تجمع طرٌقة وضعت الخاصة وتجاربً مطالعتً خبلل ومن,واضحة أحبلم بإحداث الخاصة التقنٌات من العدٌد هناك

ً  التقنٌات من الكثٌر  .الفاعلٌة من قدر أكبر لتحقٌق معا

 األضاضُح إلدذاز األدالً اىىاضذحاىعْاصر 

الخروج من الجسد,وهنا بالفعل ٌجب لم أصادؾ األحبلم الواضحة فً حٌاتً بشكل مقصود بل كجزء مرافق لتجارب 

علٌك تجربة األمر,وربما تبلحظ ذلك خبلل تدرٌبك على اإلسقاط النجمً, حتى خبلل محاوالتك الفاشلة للخروج البد أن 

تصادؾ أحبلم أؼنى و أوضح,وتزٌد قدرتك على تذكر مقاطع منها,السبب هو زٌادة الطاقة فً الجسد األثٌري,اإلسترخاء 

والتؤمل و محاولة الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة تجعل العقل أكثر ٌقظة خبلل فترة األحبلم وهً الفترة  الجسدي العمٌق

(,كما أن تدوٌن األحبلم والمإكدات العقلٌة اإلٌجابٌة وإختبارات الواقعٌة تجعل RAMالتً تعادل الحركة السرٌعة للعٌنٌن )

 إحتمالٌة الحصول على أحبلم واضحة أكبر بكثٌر.

 :اإلضررخاء اىجطذٌ اىعَُق-ٔ

ًّ قوله لكً تصدق بؤن أهم عنصر فً اإلسقاط النجمً و األحبلم الواضحة هو اإلسترخاء  ً ما ٌجب عل ال أعرؾ حقا

الجسدي العمٌق,وال ٌهم كم ٌحاول الخبراء خبلل العصور إقناع الناس بذلك,ببساطة ٌبدو أن الجمٌع ٌستخؾ بؤهمٌة هذه 

ً بعض اإلستفسارات واألسئلة عن أشخاص ٌستؽرقون وقت طوٌل جداً فً محاولة الوصول إلى المهارة,كثٌراً ما تصلن
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المرحلة اإلنتقالٌة دون أي فائدة,فالشلل ال ٌؤتً بكامل الجسد بل ٌتصلب فً مكان محدد منه,أو أن قدرتهم على التؤمل 

لٌة دون إسترخاء كافً فإن إرتخاء العضبلت صعبة بسبب آآلم فً الجسد,وحتى لو نجحوا فً الدخول إلى المرحلة اإلنتقا

 على العظام وهذا تصرؾ الواعً من الجسد سٌإدي إلى آالم مبرحة وستوقظ الشخص من الشلل.

لقد ذكرت خبلل الجزء الثانً من هذا العمل برنامج اإلسترخاء الجسدي العمٌق,ولكن أحب أن أسرد بعض المعلومات 

دي العمٌق ٌتحقق فً البداٌة عن طرٌق اإلستلقاء فً مكان آمن و مرٌح ثم إستخدام البسٌطة للتوجٌه,إن اإلسترخاء الجس

إسلوب اللحاؾ والتؽطً به جٌداً,عندها تبدأ فً عمل شد وإرخاء لجمٌع العضبلت من القدم إلى الرأس تدرٌجٌاً,األمر ال 

ً ,تشدها لثبلث ثوانً  وترخٌها لثبلث مرات أو أكثر حسب ٌحتاج إلى فن,فؤنت تبحث عن المجموعات العضلٌة تدرٌجٌا

الحاجة,وبالػ فً هذا فؤنت ال تعرؾ حقاً أٌن ٌوجد الشد العضلً والتوتر,ولكن ركّز دائماً على المجموعات العضلٌة فً 

الوجه والعنق والفخذٌن,فً البداٌة قم بشد كل الجسد عدة مرات,ثم من القدمٌن قم بشد مشط القدم وإرخاإه,حّرك القدم 

 ً ً وٌساراً لتستهدؾ مناطق الساقٌن والفخذٌن لمدة دقٌقة,ركّز ثقل الجسد عشوائٌا ,قم باإلهتزاز قلٌبلً وتدوٌر القدمٌن ٌمٌنا

على األرداؾ وحاول اإلرتفاع قلٌبلً بجذعك والضؽط على السرٌر من ذلك الموضع,إعكس األمر بدفع األرداؾ إلى 

على مرة ثم دفع األكتاؾ وإرجاع الصدر مرة آخرة,قم بشد الذراعٌن األعلى,قم بنفس األمر ولكن مع الصدر بدفعه إلى األ

وإرخائهما,حرك العنق بشكل دائري,إبتسم بشكل مبالػ فٌه ثم أرخً عضبلت الوجه,قم بشد كل الجسد مرة آخرى وكؤنك 

 ة أو إثنتٌن.تتثائب,ثم قم مرة أخرى بهز كل الجسد فً مكانه كما ٌفعل الرٌاضٌون لتفرٌػ أي توتر باقً لمدة دقٌق

ً وأنت تفعله ولكن  ال أذكر أننً أفعل شًء ؼٌر هذا عندما أحاول التحضٌر إلسقاط نجمً أو حلم واضح,قد تبدو سخٌفا

ستشعر فعبلً بالراحة وشًء من التعب عند اإلنتهاء من هذا البرنامج,ستشعر بؤن جسدك ٌطلب الراحة عندها تقوم بشد 

التمدد أو الحركة وإكتساب المزٌد من التوتر أو الشد ولتدفئة الجسد خبلل المرحلة اللحاؾ حولك حتى ال تسمح للعضبلت ب

 القادمة. 

 :اىرأٍو وئفراغ اىعقو ٍِ األفنار اىططذُح-ٕ

إن الشًء اآلخر الذي ٌجب أن تهتم به بعد الوصول إلى مرحلة إسترخاء جسدي عمٌق هو إفراغ العقل من التفكٌر 

ألفراد أثناء محاولة الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة,وال ٌهم حقاً كم ٌقضون من الوقت فً السطحً,هنا ٌعلق الكثٌر من ا

المحاولة,طالما لم ٌتوقؾ التفكٌر الداخلً والحوار العقلً لن ٌكون باإلمكان الوصول إلى أي مكان,إن التقنٌة التً 

 لٌة وهً كاآلتً:أستخدمها فً التؤمل هً تقنٌة بسٌطة و مستخدمه فً ممارسات الزن التؤم

"بعد أخذ سلسلة من  األنفاس العمٌقة,ٌتم التنفس بشكل طبٌعً وإتخاذ إٌقاع تنفس مع إستحضار اإلنتباه العقلً فً 

العملٌة,ال تؤخذ شهٌق أو زفٌر بدون وعً أو فً حالة من السرحان العقلً,بل ٌجب التركٌز على دخول الهواء وخروجه 

العقلً,ٌفضل خبلل العملٌة التركٌز على العٌن الثالثة مع إؼماض العٌنٌن,والعٌن الثالثة أو على األقل إستحضار اإلنتباه 

موجودة بٌن الحاجبٌن,والنظر إلٌها من الداخل أشبه بالنظر إلى رأس إصبع ٌتموضع على المنطقة الصؽٌرة بٌن 

لعٌنٌن,ٌتم تخفٌؾ شدة التركٌز على الحاجبٌن,قد ٌبدو ذلك متعب فً البداٌة لكن مع الوقت ٌصبح سهبلً وهو ؼٌر مضر ل

العٌن الثالثة بما ٌبدو مناسباً وؼٌر مزعج لعملٌة التركٌز على التنفس ٌمكن اإلستعانة بالعد فً كل نفس,فمثبلً عند الزفٌر 

احد إلى الخمسة ثم تعٌد الكرة من الو ٘األول تقول "وااااااااااااااااحد" وفً الزفٌر الثانً "إثنااااااااااان" وهكذا إلى الرقم 

 مجدداً,وٌمكن تجنب التركٌز على العٌن الثالثة إذا سبب األمر ألماً وإزعاجاً"

 :اىىصىه ئىً اىَرديح اإلّرقاىُح-ٖ

ً فً الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة,عندها تشعر بإسترخاء عمٌق  عند إفراغ العقل من التفكٌر السطحً تبدأ تدرجٌا

ثقل ٌتسلل إلى الجسد تدرٌجٌاً,وتفاعبلت للطاقة,فً حالة األحبلم الواضحة ال تحتاج إلى جداً,وصعوبة فً التركٌز,تشعر ب

درجة عمٌقة من المرحلة اإلنتقالٌة,بل علٌك البقاء فٌها لبعض الوقت,السبب هو أنه خبلل هذه المرحلة ٌزٌد تدفق الطاقة 

م وبالتالً ٌمكنك اإلستٌقاظ فٌها,لذا عند الوصول إلى إلى الجسد األثٌري,وهذا ما ٌبقً الوعً ٌقظاً أكثر عند دخول األحبل

دقٌقة بالطبع حكمك على الوقت لن ٌكون دقٌقاً فقط قدر األمر وفً النهاٌة حاول  ٕٓ-٘ٔالمرحلة اإلنتقالٌة إبق فٌها لنحو 

م قم بالنوم أن تؽفو تدرٌجٌاً,وخبلل ذلك تذكر هدفك بالوعً داخل الحلم أو كرر بعض المإكدات بشكل ذهنً وبطًء ث

 بشكل عادي.

هذه التقنٌة التً أستخدمها تعتمد كما ذكرت على زٌادة الطاقة التً بدورها ستزٌد ؼنى األحبلم وتنوعها ووضوحها مما 

سٌساعدك على اإلستٌقاظ داخلها,ستشعر بفرق واضح جداً عندما تستٌقظ كل ٌوم وأنت تتذكر كومة من األحبلم 
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اإلستٌقاظ بؤحدها وإكتساب الوعً وٌمكن الحصول على ذلك مع التمرٌن المتواصل كل الواضحة,عندها سٌكون هدفك هو 

 ٌوم.

 :وذشارمها األدالً ذذوَِ-ٗ

 الواضحة األحبلم عن القراءة مجرد فحتى,العصبٌة البرمجة هً فً إحداث األحبلم الواضحة فعالٌة الطرق أكثر من

 والوعً تذكرها و باألحبلم نهتم بؤننا عقولنا تنبٌه هو فعله علٌنا ما فكل,إثنٌن أو ٌوم خبلل بعضها ٌرى الشخص تجعل

 ٌوم كل ٌحلمون الناس فجمٌع ذكرت كما,لها نهتم مرحلة هً األحبلم مرحلة بؤن العقل ٌنتبه األحبلم تدوٌن بمجرد,بها

ً  لٌس,و مفٌدة ؼٌر أوهام هً األحبلم بؤن عقولنا على طبع المجتمع ألن ٌتذكرونها ال ولكنهم أحبلم بعدة  او تذكرها مستحبا

 جهدها قصار تبذل عقولنا ٌجعل وهذا الحلم تذكر فً مجهود نبذل فإننا وتشاركها األحبلم تدوٌن عند,لآلخرٌن ذكرها

 :التالٌة اإلرشادات وقؾ ٌكون ان ٌجب األحبلم تسجٌل,أحبلمنا دفتر فً الكتابات لنمؤل الحلم خبلل الوعً على لمساعدتنا

 ٌإدي أو متكلؾ الفعل هذا ٌكون ان ٌجب فبل,الزمن من كبٌر ولمدى متواصل بنشاط القٌام إلى ٌهدؾ األحبلم تدوٌن إن-

 الدفتر من ٌجعل مقوى بؽبلؾ أو خاصة نقشة ذو بؽبلؾ,ممٌز دفتر بتخصٌص ٌنصح,ما مرحلة فً الملل إلى

 كل ٌتذكر واحدة لدقٌقة السرٌر على الشخص ٌبقى,النوم من اإلستٌقاظ عند,السرٌر من بالقرب والقلم الدفتر ٌوضع,ممٌزاً 

 ٌكتب الخط أسفل ثم التارٌخ علٌه وٌكتب الدفتر فً خط بعمل ٌقوم ثم رآها التً األحبلم أو الحلم من تذكره ماٌمكن

 :مثال,الداللٌة الكلمات من مجموعة

 :كتابة فٌمكن إٌطالٌا إلى سافرت بؤنك حلمت أنك لو

 هذه التدوٌن وعملٌة,بسٌطة فكرة او ومكانً زمانً إحداثً أو موقع تمثل كلمة وكل إلخ.... نوافٌر-المائل بٌزا برج-بٌتزا

 .الكلمات من سطور ثبلث أو دقٌقتٌن من أكثر تستؽرق ال ان ٌجب

 فً كتبها التً الكلمات مجموعة إلى وٌنظر مرٌح مكان فً ٌجلس,الوقت من متسع الشخص ٌجد عندما الٌوم خبلل

 متصلة مشاهد المنفصل الكلمات من فٌوجد,والتصوٌر التعبٌر فً أكبر بشكل رآه الذي الحلم تدوٌن عندها وٌحاول,الصباح

 :فمثبلً ,متكاملة قصة إلى تإدي ال المشاهد كانت ولو حتى

 :بٌتزا كلمة من

 ... الؽداء هناك وتناولنا اإلٌطالٌة البٌتزا لتناول مطعم إلى ذهبت

 :المائل بٌزا برج كلمة ومن

 .الحلم فً معً كانوا الذٌن أصدقائً مع الصور بعض بإلتقاط وقمت المائل بٌزا برج إلى ذهبت

 

 واحدة جملة فً ذلك تكتب فإنك المائل بٌزا برج إلى ذهبت ثم البٌتزا أكلت تكون كؤن متواصلٌن المشهدٌن أن أدركت لو

 .الحلم فً قصة من متكامل مشهد وكؤنها

ً  الطبٌعً من لذا اللٌلة نفس فً تراها أحبلم عدة هناك العادة فً  فً ترابطها وعدم المشاهد وكثرة بالتشوٌش تشعر أن تماما

 .لؤلحبلم التدوٌن بداٌة

 إحباط كعوامل الفارؼة الصفحات فتبدو,شًء تذكر على القدرة عدم هً المرحلة هذه فً تصادفها قد التً المشاكل من

 :بحقٌقتٌن بالوعً علٌه التؽلب ٌتم ذلك إن,طوٌلة لفترة حلم أي تذكر من تمنعك

ً  نحلم اننا: األولى  ٌحلمون الؽٌبوبة فً األفراد حتى,ٌحلم ال لشخص وجود ال,أحبلم 8-ٗ من ٌوم كل ٌحلم الجمٌع,دائما

 ً  أحلم أنا نعم نفسك فً وتقول,بشدة عقلك فً القناعة هذه تزرع أن ٌجب,موجود ؼٌر انه ٌعنً ال الحلم تذكر فعدم لذا,أٌضا

 .تذكره فقط وعلً موجود والحلم
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 ٌمكن لذا,أسطورٌة وبدقة شًء كل ٌسجل الباطن العقل ولكن تنسى التً هً الواعٌة عقولنا,شًء ننسى ال أننا:الثانٌة

 ً  طبٌعة ذو تكون ألنها األحداث بعض تذكر فً الشخص ٌفشل عندما المؽناطٌسً بالتنوٌم الذكرٌات بعض إستعادة أحٌاننا

 ننسى؟ لماذا إذاً ,واردة او شاردة أي ٌفوته ال جداً  ودقٌق حً سجل هو الباطن فالعقل,سلبٌة أو صادمة نفسٌة

 نشاطه وبقدر,الوعً هو الشخص هذا,علٌه العثور شخص من وتطلب مدٌنة فً برٌد مظروؾ تضع بؤن أشبه األمر

 أن أو تلفت قد المعلومات فٌها التً الخبلٌا بؤن تعنً ال انٌالنس فً المشكلة,المظروؾ على بسرعة العثور له ٌمكن وذكائه

 .الباطن العقل داخل مكامنها فً لها ٌصل ؾكٌ ٌعرؾ ال الوعً أن بل عقولنا من تبخرت المعلومات

 بؤن والثقة واإلرادة التصمٌم مشاعر بإستخدام هً العقل فً بسرعة المعلومات إلى الوصول بها ٌمكن التً الطرٌقة

ًّ  وأنه الرأس فً موجود المطلوبة المعلومة أو المظروؾ  ترى ولم الحلم تذكر وحاولت إستٌقظت إذا,اله الوصول فقط عل

 فً إستمر!,البارحة؟ حلمً فً رأٌت ماذا, عقلك فً وتسائل أكثر وركز عمٌقة أنفاس خذ بل,تٌؤس فبل عقلك فً شًء أي

 مشاهدته بإعادة وقم,به فتمسك شًء على حصلت إذا,المتواصلة والمشاهد الصور بعض إعطائك عقلك وسٌبدأ التساإل

 الذي المشهد إلى الوصول فً مشهد كل إستخدم وهكذا,بنفسه ٌظهر التالً المشهد ترى أن إلى وتكراراً  مراراً  مخٌلتك فً

 تحوي التً الدماغ مناطق فً توجد وهً كلمات إلى فقط بحاجة العقل,المطلوبة الذكرٌات كل على تحصل ان إلى ٌلٌه

 الدماغ مناطق بتفعٌل ستقوم وهً سردها إعادة آخر وقت فً ٌمكن فإنه,الداللٌة الكلمات تسجٌل فعند,المطلوبة الذكرٌات

 شًء أي ترى لم إذا,تذكرها عندها ٌمكن الوعً من مقبول مستوى إلى تنزٌلها إعادة فً ٌساعد مما الذكرٌات تحوي التً

 أعد بل,تٌؤس فبل,الباطن العقل فً للتذكر قابل ؼٌر مستوى فً الذكرٌات تكون كؤن للتذكر الحثٌثة محاوالتك رؼم

 قابلٌة أكثر مستوى إلى الذكرٌات دفع على سٌعمل هذا األرجح على,مخلتفة مواقؾ وفً الٌوم خبلل مرات عدة المحاولة

 .كروالتذّ  لئلستعادة

 العنصر أهمٌة ٌبرز وهنا الفرصة سمحت كلما وقراءته وجمٌل منظم األحبلم دفتر على الحفاظ ٌجب الذكرٌات كتابة عند

ً  األحبلم بتدوٌن لئللتزام المرء ٌدفع آخر شخص مع الواضحة األحبلم مشاركة إن,المشاركة وهو العملٌة فً اآلخر  ٌومٌا

 األحبلم فً النجاح معٌار إن,الواضحة ألحبلمه ذكرٌات من اآلخر ٌقدمه ما مقابل فً اآلخر للطرؾ ٌكتبه ما ٌجد حتى

 ثم واحدة دفعه كبٌر بمجهود القٌام لٌس,و عنها والحدٌث الواضحة باألحبلم واإلهتمام التدوٌن فً المواصلة هو الواضحة

 لئللؽاء قابلة ؼٌر برمجة تصبح ثابتة عادة إٌجاد تتطلب والتً المستدامة المهارة من نوع فهو.شًء بؤي القٌام عن التوقؾ

 .بسهولة

 :اىَإمذاخ اىعقيُح-٘

 األحبلم دفتر من شًء قراءة طرٌق عن بذلك القٌام ٌمكن,ما بحلم لٌحلم العقل وتحفٌز المإكدات ممارسة ٌمكن النوم قبل

 .اللٌلة نفس فً به ٌحلم أن الشخص ٌرؼب ما شًء تخٌل ثم مرات عدة بعمق التنفس ٌمكن أو,النوم قبل

ً  مرة ٕٓ التالٌة المإكدات ٌذكر أن العمٌق التنفس بعد ٌمكن أو  :هً التؤكٌدٌة والعبارة النوم ثم وبثقة عقلٌا

 ."األحبلم دفتر فً وتسجٌلها أحبلمً تذكر أواصلأنا ,كبٌرة بسهولة أحبلمً أتذكر أنا"

 

 اىىاقعُح ئخرثاراخ

 ٌساعد النوم قبل المإكدات قول و األحبلم تدوٌن إن,الوقت نفس فً جداً  فعال بؤنه ووجدت به القٌام ٌفضل آخر روتٌن هذا

 الحلم بٌن التمٌز على القدرة تعنً الواقعٌة إختبارات إن,آخر شًء هو الحلم خبلل وعً تحقٌق ولكن األحبلم تذكر فً

 ننام كنا الذي والسرٌر الؽرفة من تبدأ األحبلم كل فمثبلً ,عادةً  نفعلها التً األشٌاء بتكرار نقوم األحبلم خبلل نحن,والحقٌقة

 ركوب ٌحاول كان طفل أن فلو,الٌوم خبلل كثٌراً  نفعلها التً األشٌاء نفعل الحلم خبلل اننا كما,ذلك ٌذكر أحد ال ولكن علٌه

 بإستعادة التعلّم على تساعد عقلٌة وسٌلة هذه,الدراجة لركوب مشاهد سٌتضمن الحلم فإن الٌوم طوال الدراجة

 الحل لٌرى ٌنام ثم ما مشكلة حل فً ٌفكر كان عالم عن نسمع ما وكثٌراً  الٌوم خبلل التفكٌر عن ٌتوقؾ ال فالعقل,الذكرٌات

 للواقعٌة؟ماذا فحص بتكرار قمنا لو سٌحدث فماذا,الطرٌقة بهذه المستخلص الحل وٌنجح قهلٌطبّ  وٌستٌقظ ما حلم فً

 او واألشٌاء الحوائط بفحص وقمنا ؟ حقٌقة أو حلم هذا هل وتسائلنا حولنا ونظرنا الٌوم خبلل فجؤة وقفنا لو سٌحصل

 ذلك من سنتمكن فً الحلم الحائط إختراق نحاول عندما و!,الحلم فً الشًء نفس بفعل سنقومبالتؤكٌد  الطٌران؟ محاولة
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 عن ٌقل ال بما الٌوم خبلل كثٌراً  ممارسته ٌجب األمر لٌنجح,خبلله وعً تحقٌق عندها وٌمكن, حلم هذا بؤن نعً وعندها

 .الحلم فً الواقعٌة إختبار رإٌة فً نبدأ عندها أكثر أو ألسبوع مرة ٕٔ

 مُفُح عَو ئخرثار اىىاقعُح

 إنظر ثم طبٌعٌٌن؟ ٌبدوان هل وتسائل ٌدٌك كفً إلى وإنظر فجؤة قؾ أكثر أو مرة ٕٔ الٌوم خبلل متعددة مواقؾ فً

 جدي ٌكون أن ٌجب ولكن دقٌقة عن ٌزٌد أن ٌجب ال الحقٌقة إختبار,حقٌقً أم حلم هذا هل,وشك بجدٌة وتسائل حولك

 ً ً  واقعً ٌكون أن ٌمكن الحلم,تماما  الحلم فً الشًء نفس فستفعل الواقع إختبار من السخرٌة على نفسك دتعوّ  لو,تماما

 الخاصة الذكرٌات أستعٌد كنت حٌث المرات إحدى فً إختبرته ما وهذا الواقعٌة إختبار فشل إلى ٌإدي وهذا,وتتجاهله

 بؤنه وعً دون الحلم وواصلت ٌنجح لم اإلختبار ولكن الحلم خبلل الواقعٌة بإختبار قمت باننً ألتفاجؤ التدوٌن أثناء بالحلم

 الحائط إلى ٌدك إدخال حاول, نفسك إلى, حولك إنظر,الواقعٌة إختبار تؤدٌة خبلل الكبٌر والتشكك التامة ةالجدٌّ  فٌجب,حلم

ً  أمامك ٌدك كفً تجد عندما بالوعً ستبدأ كثٌرة أحبلم فً,ضروري الفعل وهذا,الٌد كفً إلى النظر بعد  فتستؽرب تماما

 إلى سٌنتقل الواقعٌة إختبارات أثناء به تشعر الذي الشك أن كما,الحلم فً اإلستٌقاظ إلى ٌإدي مما األمر هذا مشاهدة من

 .حلم أنه ومعرفة الحلم واقعٌة فً خلل أي كشؾ فً ٌساعد مما الحلم أثناء الواقعٌة إختبار

 ٍهَحّصائخ آخري 

 حلم؟ فً نكؤب تدرك عندما تفعل أن ٌجب ماذا

ً  واقعً ٌكون أن ٌمكن فالحلم الشخصٌة خبرتً من  خارقة قدرات تمتلك ال فؤنت النجمً كاإلسقاط لٌس الحلم,تماما

 ٌمكن الحلم خبلل وعٌك زاد وكلما,ما حد إلى الفٌزٌائٌة بالقوانٌن تقٌّد هناك,باأللم الشعور عدم أو بسهولة األشٌاء كإخترق

 والجوع العطش, األلم مشاعر ٌشمل وهذا,كمبتدىء الحلم لبٌئة خاضع ستبقى البداٌة فً ولكن,القوانٌن من أكبر كمٌة كسر

ً  ٌبدو قد وهذا,الموت وحتى  قام أو الشخص مات إن الحلم ٌنتهً العادة فً,ٌنتهً ال حلم ٌوجد ال ولكن,البداٌة فً مخٌفا

 .الحلمبٌئة  إنهٌار إلى تإدي كثٌرة أشٌاء بفعل

 :العاقلة العناصر

ً  والجمادات الحٌوانات ٌشمل هذا,بشرٌة وؼٌر بشرٌة عناصر الحلم فًٌوجد   حٌث ؼرٌبة أحبلم ترى أن الوارد من,أٌضا

 شخص من ٌختلفون هإالء,حماٌة عناصر ٌحوي الحلم أن كما,شابه وما والمناقشة معهم الحدٌث ٌمكن أو ٌتحدثون الناس

 فإن الحلم فً بعشوائٌة الناس بقتل مثبلً  قمت لو,اً مستقر الحلم على الحفاظ فً البلوعً أدوات هم الحماٌة عناصر,آخر إلى

 الشخص تمٌز الأحٌانناً و العادة فً عدائٌة الحماٌة عناصر,الحلم تحطٌم على ٌعمل ذلك ألن لتوقفك تظهر الحماٌة عناصر

 .وماشابه برٌة كائنات أو, جنود أو,خاصة حراسة رجال بزي العناصر هذه تكون أن ٌمكن,الذي ٌحلم

 وطلبت األعلى إلى نظرت و الحلم فً إستٌقظت لو فمثبلً ,الحالم من المباشرة لؤلوامر وٌستجٌد,عاقلة بٌئة هو نفسه الحلم

ً  ٌرٌك أن الحلم من ً  شٌئا ً  أو مفاجئا  أمثلة)مستحٌل الطلب ٌكن لم طالما ذلك سٌفعل فإنه ما مكان إلى ٌنقلك أن أو تحبه شٌئا

 (هللا رإٌة: المستحٌل الطلب على

 

 

 : الواقعٌة خط إنزٌاح

 بالعقل العقل ٌتصل باألحبلم الوعً عند,هكذا بداٌتها كانت وإن وٌصدقها العقل ٌصنعها أوهام مجرد لٌست األحبلم

 الشخص هذا فإن معه والتحدث واضح حلم فً شخص رإٌة عند أنه بمعنى,الواقع مع تداخبلت حدوث ٌسب مما,الكونً

 الوعً أشكال كل به تتصل مستوى هو الكونً أو الفائق العقل,تحدثه منامه فً شاهدك بؤنه التالً الصباح فً ٌخبرك قد

 تداخل ٌحصل أن ٌمكن,المنامات فً ومحادثتهم األموات رإٌة قصص تكثر لذا,الحٌاة فارقت التً األشكال ذلك فً بما,

ً  نادر هذا ولكن المستقبل على التؤثٌر حدود إلى الواقعٌة فً أكبر  .ما نوعا

 



1ٓ 
 

 تجاربً فً األحبلم الواضحة: 

 سؤذكر هنا أحد األحبلم واضحة حصلت علٌها:

"كنت فً ذلك الوقت أتدّرب على األحبلم الواضحة لمدة أسبوع,فً احدى اللٌالً حاولت الوصول إلى المرحلة اإلنتقالٌة 

 الكامل لبعض الوقت ثم ؼفوت بعد ذكر بعض المإكدات وهذا آخر ما أتذكره قبل النوم.ونجحت فً البقاء فً الشلل 

فً الحلم كنت أنهض من السرٌر عدة مرات,وفً احدها نظرت حولً فوجدت أثاث مختلؾ تماماً عن األثاث الموجود فً 

ن الوعً بذلك كبٌراً,بدأت فً الؽرفة,كانت هناك خزانة كبٌرة مصنوعة من الخشب,فعرفت عندها أننً أحلم,ولكن لم ٌك

فتح األدراج ومبلحظة ما فٌها,فوجدت صورة علٌها كتابات وكؤنها آٌات قرآنٌة وعندما حاولت قراءتها كانت الحروؾ 

تتؽٌر بشكل سرٌع ,ما ٌمنع قدرتً على القراءة,فتركت الخزانة وتحركت نحو الباب وقمت بفتحه,و ما كان خلؾ الباب 

جود على أرض الواقع,فقد وجدت نفسً فً شقة ؼرٌبة,جزء منها ٌشبه تصمٌم شقتنا القدٌمة وباقً ٌختلؾ تماماً عن المو

األجزاء من أماكن وشقق آخرى عشت فٌها سابقاً,كان فً نهاٌة الؽرفة المجاورة شرفة كبٌرة بؤبواب من الزجاج,فتحت 

بؤن جمٌع األحاسٌس فً هذه المرحلة كانت الباب و كان المنظر ٌبدو وكؤننً أعٌش فً برج طوٌل جداً,علً اإلشارة 

واضحة جداً مع علمً التام بؤننً ال أزال على الفراش أحلم,نظرت من الشرفة إلى المحٌط الذي كان فٌه البرج,المشاهد 

البعٌدة لم تكن واضحة ولكن شعرت بؤن بعض المبانً أو أجزاء منها كانت تطفو فً السماء وكذلك األشٌاء على األرض 

ن واضحة,وبشكل ما لم أكن أستطٌع رإٌة ما ٌسٌر على األرض,تذكرت عندها بؤننً ٌمكن لً اإلستٌقاظ وإنهاء لم تك

الحلم إذا قفزت من أعلى البرج وإصطدمت باألرض,لذا قمت بالقفز وبعد القفز بلحظات بدأت أفقد الوعً وإستٌقظت على 

ب تفاجؤت بشقة مختلفة تماماً وأدركت أننً الزلت فً الفراش ثانٌة,عندها نهضت لتدوٌر التجربة,وعند فتحً للبا

الحلم,شعرت عندها بالصدمة ألن كل شًء حولً كان بدا واقعٌاً جداً أكثر من المرة األولى,عندها قذفت نفسً من الشرفة 

تلؾ التً كانت فً الحلم مرة آخرى,ثم أستٌقظ على الفراش وتحركت بسرعة نحو الباب ,فإذا وجدت نفسً فً مكان مخ

عن شقتً ذهبت إلى الشرفة وقذفت نفسً مرة آخرى,أذكر أننً كررت ذلك عدة مرات,بعدها شعرت بالقلق 

الشدٌد,وقررت النزول من الدرج وإستكشاؾ ما ٌقع أسفل البرج,كنت فً ذلك الوقت أعتقد بؤنه ربما كانت حٌاتً هً 

ا من شقتنا القدٌمة فً اإلمارات لذا فكرت ربما كنت قد الحلم وما أراه اآلن هو الواقع,ألن المناظر فً الحلم كانت كله

تخّرجت وذهبت إلى هناك للعمل واآلن أستٌقظ من حلم واضح,وبٌنما أنا أفكر باألمر و أنزل الدرج,إنطفئت كل 

األنوار,ودخلت فً أحد الشقق,ثم سمعت صوت صفارة إنذار,ففزعت بشكل كبٌر عندها ظهر بعض الرجال الذٌن ٌرتدون 

ت سوداء ولهم سماعات بٌضاء صؽٌرة فً أذنهم ,مثل الحراس الشخصٌٌن,عندما نظرت لهم بدا علٌهم القلق والتوتر بدال

وهم ٌنظرون لبعضهم البعض وكؤنهم محتارون,مع تكرار صوت اإلنذار بدأت أشعر بؤنه مؤلوؾ وٌشبه صوت المنبه 

كل جسدي كان الٌزال مشلوالً,ولم قمت بمحاولة  الخاص بً وكان ٌرن فً ذلك الوقت,عندها إستطعت فتح عٌنً ولكن

النظر إلى جهة آخرى ألننً شعرت بؤننً أعود إلى الحلم وأرى هلوسات بصرٌة,أؼمضت عٌنً عدة مرات وفتحتها إلى 

أن زال الشلل والهلوسة البصرٌة وعرفت بؤن إستٌقظت أخٌراً,ذهبت إلى الباب وفتحته وتؤكدت بؤننً فً الشقة الحقٌقٌة,ثم 

 ذهبت لتدوٌن التجربة وكانت هذه هً أؼرب تجربة لً فً األحبلم الواضحة.

 اىرْىَر وتىصيح اىذقُقح

من الجٌد أنك وصلت إلى هنا,وكٌؾ لً أن أكافؤك؟,هذه من أصعب األشٌاء التً أصادفها عند الكتابة,هل أنحاز إلى 

وتصوراته؟,أنا ال أجٌد التّصرؾ فً هذه الحاالت الحقٌقة التً أراها أم الحقٌقة التً تتوافق مع برمجة عقل القارىء 

ً الحقٌقة التً أراها و تتبٌّن لً,لذا أبدو أحٌاناً و كؤننً ألقً بالحقٌقة فً منتصؾ الطاولة وأقول "حسناً هذه  وأختار دائما

لشخص الذي خرجت هً الحقٌقة و علٌكم فهمها ",وهذا ما ٌجعل العدٌد من الناس ال ٌتبع الحقٌقة فقط ألنه ال ٌروق له ا

من فمه,من ٌقرإون و ٌطالعون فً المصادر والمعارؾ نوعان,هناك من ٌستمر فً القرآءة والمعرفة إلى أن ٌصادؾ 

ً عن المطالعة فً ذلك المجال,فهو  ً فً رأسه عندها ٌتوقؾ تماما شًء ال ٌعجبه أو ال ٌروق للبرمجة التً وضعت سلفا

ل علٌه,و الكثٌر من المعلومات قادرة على فعل هذا,لذا ٌبدو علماء الكم حمقى ٌشعر بؤن ما ٌخاطر به أكبر مما قد ٌحص

أحٌاناً عندما ٌجادلون فً أشٌاء تعتبر أساسٌة جداً وبدٌهة فً حٌاتنا الٌومٌة,النوع اآلخر هو أكثر قدرة على الفهم والبحث 

ع والمقارنة واألخطر التفكٌر والتؤمل,وهذا وال ٌشعر باإلكتفاء فقط من اإلستماع إلى مصدر واحد بل ٌسعى للبحث والجم

 النوع هو ما ٌسبب الرعب لجمٌع طؽاة الفكر والسٌاسة والدٌن,لذا ٌهتمون بتدرٌبك جٌداً فً المدرسة.

على سبٌل المثال عندما كنت فً المدرسة المتوسطة تناولنا فً درس العلوم فصل "تطّور الحٌاة على األرض",لذا كان 

ن ٌتحدّث قلٌبلً عن موضوع اإلنسان بعد شرح نظرٌةّ النشوء واإلرتقاء لدارون وحتى أنه كان فً الكتاب البد للمعلّم من أ

فقرة صؽٌرة تقول بما معناه"بؤن آراء العلماء مجرد نظرٌات قد تدعم أو تفنّد فً المستقبل لذا ال ٌجب بناء المعتقدات علٌها 
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واإلرتقاء صحٌحة لكل الكائنات ما عدا اإلنسان والسبب هو أنها لو كانت  إلخ إلخ إلخ...",فقال المعلّم: إن نظرٌة النشوء

صحٌحة فإن كل القرود على األرض ٌجب ان تكون قد تطّورت إلى بشر وهذا لم ٌحدث أبداً, إذاً النظرٌة خاطئة,ثم إن 

لٌها إلى حٌن إثبات خطئها,فقلت النظرٌة تم تفنٌدها علمٌاً منذ فترة طوٌلة وأن ما تبقى هو مجرد شقؾ صؽٌرة تم اإلبقاء ع

فً نفسً "كان هللا فً عون نظرٌة التطّور كم تبدو بائسة",وكنت منذ الطفولة موسوعً أحب القراءة والمطالعة ولذا لفت 

نظري سإال لم ٌلفت نظر اآلخرٌن المشؽولٌن فً حفظ النصوص فً هذا الجزء من الكتاب للتحضٌر لئلمتحان والسإال 

 ٌز علٌه أو ال.عن ما ٌجب الترك

سإالً كان "كٌؾ ٌمكن لشًء ٌبدو بكل هذا البإس كنظرٌة التطور أن ٌبقى فً الوسط العلمً؟" وٌتم طباعة الكتب 

والمجبلت العلمٌة والمراجع حولها,سنوات من البحث فً نظرٌة النشوء واإلرتقاء أو التطّور العضوي بشكل خاص 

ً المعنى الحقٌقً لكلمة " تضلٌل",ولم أصدّق إلى أي مدى ٌتم تزٌٌؾ الحقائق العلمٌة أو محاولة جعلنً أعرؾ تماما

إخفاءها,فحتى الصورة التً ٌوضع فٌها قرد ٌرتقً تدرٌجٌاً إلى أن ٌصبح إنسان هً صورة ملفقة,فالنظرٌة نفسها لم تقل 

ك من الوسط العلمً فوراً ذلك وحتى دارون فً كتابه أصل األنواع لم ٌنطق بها,ولو كنت عالم تطّوري وقلتها فسٌتم طرد

ألن النظرٌة ال تقول بؤن "أصل اإلنسان قرد" بل أن أصول جمٌع الكائنات واحدة وكلها فروع من شجرة الحٌاة,فاإلنسان 

هو فرع والقرد فرع آخر,لذا من الطبٌعً أن تقول أن بٌن اإلنسان والقرد مصدر مشترك للجٌنات ولكن ال ٌمكن القول 

و جد اإلنسان المعاصر ألن كبلهما ظهر فً نفس الفترة,إن مقولة" أصل اإلنسان قرد" والصورة بؤن القرد المعاصر ه

التً تمثل اإلنتقال بٌنهما هً من إبداعات خٌال البلهوتٌٌن المسٌحٌٌن لمنع أتباعهم من مطالعة النظرٌة بالتخوٌؾ 

البلهوتٌٌن المسلمٌن والذٌن نشروها فً وسطهم  الدٌنً,والخدعة نفسها إنتقلت تماماً كما هً وحتى دون تعدٌل طفٌؾ إلى

المجتمعً بما فً ذلك مدّرس األحٌاء الذي أعطانا حصة العلوم فً ذلك الٌوم,لذا كل شًء بدا منطقٌاً,الحجة اآلخرى التً 

ً وجدت أن  هذه  % من علماء األحٌاء مإٌدون لها,ومثل11.1ساقها المعلم فً تفنٌده للنظرٌة بؤنها ؼٌر مدعومة علمٌا

 النسب لم أكن أسمع عنها إال فً الدعاٌات اإلعبلنٌة لمنتج الدٌتول أو نتائج اإلنتخابات العربٌة.

إذاً ماذا أفعل كإنسان بسٌط عندما أكتشؾ بؤن األدلة التً سٌقت لمنعً من مطالعة جانب من العلوم هً أدلة هزٌلة سخٌفة 

لعقلٌات ناقدة و ناضجة فكرٌاً,هل أواصل الدراسة فً هذا  تعتمد فً األساس على كونً "خروؾ فكري" ولٌست مصممة

المجال؟ أم أبتعد عنه وأتمسك بخرافاتً وأوهامً وأحاول إقناع نفسً وؼٌري بها مراراً وتكراراً؟ وبالتؤكٌد سؤجد الدعم 

أصابع اإلتهام  المجتمعً المإٌد لها بطبٌعة الحال بسبب اإلشتراك فً الداء ,وإذا ما أردت نطق الحقٌقة فستوجه لك

وٌشمت فٌك جاهل المجتمع ومثقفه,فالجنون الحقٌقً هو أن تكون عاقل وسط المجانٌن ولٌس العكس,بالنسبة لً واصلت 

المطالعة والدراسة,وبذلك أدركت حجم التلفٌق الفكري والعلمً الموجود فً مجتمعاتنا والذي ال ٌعلم به إال هللا ومن ٌعطً 

قٌق,كتب بؤكملها طبعت ونشرت فً هذه المجتمعات بطرٌقة مكلفة وملٌئة بالنصوص والصور المجال الكافً للبحث والتد

ً ولكنها فً الحقٌقة مجرد هراء آخر متقدم قلٌبلً عن الهراء األول الذي سمعته فً حصة العلوم,وهذا  وتبدو علمٌة تماما

 لٌها فً هذا الوسط العربً.الهراء منتشر فً كل المجاالت العلمٌة والفلسفٌة التً ٌتاح لك الوصول إ

جمع هللا لً فً هذه التجربة كل ما ٌتعلق بقضٌة التنوٌر,من التعّرض إلى التؤثٌر الفكري والمجتمعً والمإامرة فٌها,إلى 

التؽلب على جانب الخوؾ فً نقده والبحث فٌه و رإٌة الحقٌقة,ثم مواجهة األؼبٌاء الذٌن ال ٌزالون فً الجانب اآلخر من 

خراؾ فكرٌة,وبالتالً ستفهم عن ماذا نتحدث,معظم الذٌن ٌرفضون أي معرفة أو معلومات جدٌدة حتى لو كانت الحائط ك

ً أو مقنعة منطقٌاً وحتى من طرؾ من ٌعتقد أنه مفكّر محاٌد باحث عن الحقٌقة هم خاضعون لنفس البرمجة  موثّقة علمٌا

وأستطٌع فهم موقؾ "الخروؾ الفكري ",لدٌه هذا الكم من وٌرفضون على أساسها الحقائق بدافع سٌكولوجً ولٌس منطقً,

المعرفة التً رافقته طوال حٌاتً وساعدته فً بناء صورة مستقرة وجمٌلة للعالم لما قد ٌحاول اآلن تدمٌرها بإضافة لون 

لنسبة لً هو أن اللون ؼٌر متناسق مع باقً اللوحة؟ لما قد ٌقبل بهذا اللون الجدٌد الشاذ؟,وأعتقد اآلن أن السبب الحقٌقً با

الجدٌد قد ال ٌكون لون على اإلطبلق,بل هو مزٌل, ٌزٌل اللون عن الجزء األصلً من اللوحة الحقٌقٌة )التً لم تقرر أنت 

ألوانها( لٌتركك ترى ما تحته, والذي تم صبؽه جٌداً بطبقات متتالٌة من الطبلء السمٌك منذ الطفولة,عندها قد تفهم أهمٌة 

ري وتطوٌر العقلٌة المفكرة الناقدة,عندما أجد أحد الخراؾ الفكرٌة ٌظن فً أن دفاعه عن الخرافة والتزٌؾ التفاعل الفك

العلمً بجهله هو عبادة تقربه إلى هللا أو ٌحمى بها حمى دٌن آباءه وأجداده,أو ٌصون بها اإلعتزاز الوطنً التافه,وٌنظر 

ت فً صورة ملحمٌة,ال أجد حقاً ما أنفقه علٌه سوى الشفقة والتعاطؾ مع إلى نفسه كفارس الحقٌقة المنٌرة فً بٌداء الظلما

حالته المستعصٌة التً تحتاج لٌس إلى مناقشة فكرٌة موزونة بل إلى مراجعة فً عٌادة طبٌب نفسً,فؤن تذوب فً القطٌع 

وتعرفها فذلك أفضل فهذا أسهل شًء,ولكن أن تطّور ملكة تفكٌرك الخاص وتسعى وراءها إلى جزء صؽٌر من الحقٌقة 

 بكثٌر من مجرد القبول بؤكوام من المعلومات الجاهزة والتً فً قرارة نفسك لم تختبر شًء من صحتها.

حرّي بً وأنا على وشك إطبلعك على جانب خاص من المعرفة ال ٌتطلع علٌه الكثٌر من الناس ولٌس مقبوالً بشكل علنً 

لٌك ,أن أبدأ بتلك المقدمة فوق,أرٌد فقط أن تفهم بؤنه هناك شًء أهم من من قبل مإسستك السٌاسٌة والدٌنٌة المشرفة ع
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الرفض المطلق أو القبول المطلق وكبلهما وجهان لعملة واحدة,لقد وجدت أنه خبلل القراءة هناك أمر مختلؾ,أستطٌع 

آءة مختلفة عن المحاورة ببساطة وضع الكثٌر من األشٌاء التً ال أستطٌع النطق بها فً الوسط اإلجتماعً كمتحدث,القر

والنقاش,ففً المناقشات الكبلمٌة هناك شخص أمامك ترٌد اإلنتصار علٌه وال تحب أن ٌبدو وكؤنه المعلم وأنت المتلقً 

البسٌط,لذا تستٌقظ العوامل السٌكولوجٌة فً عقلك لجعلك ترى األمر كمواجهة ٌجب أن تنتصر فٌها,ففً هذه المناقشات ال 

قٌقة ,ألن كل شخص ٌخرج النفاٌات التً فً عقله على الطاولة وبعد إنتهاء الوقت ٌعود كلٌّ منهما إلى ٌمكن أن تنتصر الح

منزله وهو ٌعتقد أنه إنتصر على خضمه المزعوم ,ولٌس األمر وكؤّن هناك حقٌقة ٌجب أن تنتصر لها ولو على نفسك 

ى الكاتب كخصم لك ترٌد النٌل منه,لذا فإنتقال المعرفة وبرمجتك الثقافٌة,عندما تقرأ فؤنت تعلن إستعدادك للتلقً,وال تر

أسهل بكثٌر كما ٌحدث مع األطفال فً بداٌة برمجتهم العقلٌة فً البٌت والمدرسة,ألن هناك عقل مستعد للمعرفة مما ٌسمح 

فٌه هذه المساحة للمعلومة التً تدخل إلٌه بالتخّمر سرٌعاً,فالبعض ال ٌرفض الحقائق ألنه أحمق, بل ألن عقله ال توجد 

الكافٌة للقبول بها,أو ٌؽلب علٌه الخوؾ السٌكولوجً من طرح األسئلة والتفكٌر بها,أو لم ٌكّون عقلٌة ناقدة تسمح له 

بفحص األفكار خارج مراقبة الدٌناصور الفكري)المإسسة السٌاسٌة والدٌنٌة(,وهذا ما أشعر به فعبلً عندما أحاور البعض 

بهم فكؤننً ال أحاورهم بل أحاور دٌناصوراتهم الفكرٌة وتابوهاتها وهذا هو الشائع حقاً فً الوسط  ,فؤنا ال أستطٌع الشعور

 العربً. 

التجارب الروحٌة العمٌقة لن تبدو منطقٌة أو مفهومة لك بدون التعرٌج على بعض األشٌاء والموضوعات,والسبب فً 

النجمً وأنظمة اإلعتقاد,فكثٌراً ما ٌسؤلنً البعض ما الذي  تناولً لهذه الموضوعات هو التداخل الذي حصل بٌن اإلسقاط

ٌخرج من الجسد؟النفس أم الروح؟,مع أننً لم أستخدم إطبلقاُ أي من المصطلحٌن أو أي مصطلح دٌنً آخر,ففً التجارب 

جاالت شتى الروحٌة العمٌقة ال أستطٌع اإلستمرار فً هذا الفصل بٌن المفاهٌم,وٌجب أن أتناول بعض التوضٌحات فً م

 وأحاول جمعها كلها مع تجاربً الذاتٌة فً هذا النص الضٌق جداً,وأتمنى أن أنجح فً ذلك.

ً بشكل سمح لً  ً فإننً ال أعتبر نفسً خبٌراً فً األشٌاء الروحٌة وعلوم الطاقة,بل كنت فقط محظوظا كما ذكرت سابقا

مً,سواء أكنت مإمن أو معارض إلمكانٌة السفر بالعقل باإلتطبلع بنظرة على هذا العالم الجمٌل من خبلل اإلسقاط النج

خارج الجسد فإنه علٌك اإلعتراؾ بؤن تجربة كهذه عند حصولها فعبلً هً دلٌل كافً على إمكانٌة البقاء بعد الموت,أعرؾ 

ا تشعر أن الكثٌر من الناس ٌصدّق هذا من خبلل النصوص والتدرٌب الدٌنً ,ولكن التجربة هً شًء مختلؾ تماماً,عندم

وتتواجد بالفعل بدون جسد فٌزٌائً فإن هذا ٌعطً معنى ٌمكن لك إعتباره جزء من فهمك لطبٌعة العالم حولك ولطبٌعتك 

الخاصة,هذه المعرفة تدخل عمٌقاً داخل وجودك,نحن جمٌعاً نعرؾ الهٌكل العظمً لئلنسان ولكننا إذا شاهدنا واحداً أمامنا 

فسٌكون  لبعض قد ٌفزع منه,عندما تختبر شًء عمٌق داخلك ال تراه فً الحٌاة الٌومٌةفإننً نشعر بؤنه ؼرٌب قلٌبلً وبا

ٌقة التً تختبر العالم من خبللها,لست مطالباً أبداً خبلل قراءة هذه النصوص بتصدٌق ذلك حتماً نوع من التؤثٌر على الطرل

 لتً ال اقطع بكمالها أو إدراكها للحقائق التامة.أي شًء منها,األمر ٌتعلق فقط بثقتك بً كثقتً بحواسً ومنطقً الفكري وا

 اىْظرَح اىرودُح اىَرناٍيح

ً ٌحدث ولماذا؟,وما هً الروح والنفس؟,وكٌؾ  وراء بحثً حول نظرٌة تفسّر كل شًء عن اإلسقاط النجمً و كٌؾ حقا

ن األسئلة التً حاولت بدأت قصة اإلنسان مع اإلسقاط النجمً وما عبلقته بكل ذلك وتطّور الحضارة والدٌن؟ هذه م

اإلجابة عنها والتً شؽلت تفكٌري لفترة طوٌلة جداً,وما ساعدنً حقاً على الوصول إلى صٌؽة واضحة حول األمر حسب 

إعتقادي هو تداخل عدد كبٌر من المعارؾ والمراجع والتجربة الشخصٌة,خاصة المفاهٌم الكمٌّة,علم البٌولوجٌا,الفلسفات 

ٌة,وكتابات خبراء فً اإلسقاط النجمً أمثال روبرت مونروه و محاضرات لرجال دٌن مستنٌرٌن الشرقٌّة,العقائد الصوف

مثل الدكتور عدنان إبراهٌم,و ذكرٌاتً عن الرحبلت الروحٌة العمٌقة,فكل ما سؤكتبه هو خبلصة فهمً من جمٌع تلك 

عن رأي أي فئة أو جماعة دٌنٌة  المصادر ومن مشاهداتً الخاصة وإستنتاجاتً ورأي الشخصً وال تعبّر بالضرورة

 أنتمً إلٌها.

 واىْفص اىروح

ً من التدرٌب الدٌنً وبرمجة التلقً  العدٌد منّا ٌعتقد بؤن الروح تسكن جمٌع الكائنات الحٌة وهذا نابع أساسا

داخل بطن  والتقلٌد,والصحٌح أنه ال وجود لكائن مادي ؼٌر اإلنسان ٌمتلك روحاً,نعرؾ بؤن الروح تدخل إلى جسد الجنٌن

أمه فً بداٌة تشكله,وهذا جٌد جداً وقد ٌصلح مع باقً الكائنات الراقٌة,لكن ماذا عن البكترٌا؟ التً تتكاثر بالمبلٌٌن خبلل 

دقائق وتموت فً ساعات أو دقائق,ماذا عن الفٌروسات التً تعتبر عتبات للحٌاة فتكون مٌتة خارج الجسد المضٌؾ وما 

؟ هل أرواحها كانت فً الخارج تنتظر؟,ثم ماذا عن الطحالب أو األشكال الحٌاة النباتٌة؟ إن تدخل له تتصرؾ ككائن حً
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هل لها أرواح أٌضاً؟,لفترة طوٌلة من الزمن إعتقد الناس بؤن ما ٌسبب الحٌاة للكائن اإلنسانً وؼٌره هً الروح,بؤنها قوة 

ن حٌاً؟ ألن ٌكون هدراً لهذا الكٌان العلوي المقدّس )الروح( الحٌاة والبقاء و ما شابه,ولكن حقاً هل وظٌفة الروح إبقاء الكائ

 أن ٌتواجد فً الكائن الحً فقط لٌإدي دور  الماء والبروتٌن والهواء لضمان بقاء الكائن؟.

 ولو كانت الروح هً ما تبقً الكائن حٌاً,إذاً لماذا إذا قطعنا الماء عن النبات ٌموت؟,هل تؽادر الروح النبات ألنه لم ٌعد

ً عجز الروح بهذا المفهوم عن إعالة نفسها فضبلً عن إعالة  ٌصلح إلحتوائها؟ وعندها من ٌُبقً اآلخر حٌاً؟ واضح تماما

الكائن الحً وتبدو وكؤنها عدٌمة الفائدة, ٌفهم العلم الحدٌث اآلن كٌؾ تعمل أجساد الكائنات الحٌة وكٌؾ تكتسب الطاقة من 

 ً ولٌست بحاجة إلى كٌان خفً لٌمنحها الحٌاة,فالروح ال تمنح الحٌاة للبكتٌرٌا أو  الؽذاء وتصرفها وهً مكتفٌة تماما

الفٌروسات أو أي كائن حً ولٌس هذا دورها,طالما أن القلب والعقل )فً الكائنات الراقٌة( وباقً األجهزة الحٌوٌة تعمل 

وح كسبب للحٌاة,فحتى عندما ٌموت بشكل جٌد فسٌعٌش الكائن الحً,لذا فً علم التشرٌح من الهراء الحدٌث عن الر

ً بسبب نقص  اإلنسان ٌستمر الشعر فً جسده فً النمو لبضعة أٌام وال تموت كل الخبلٌا فً جسمه فوراً بل تدرٌجٌا

وصول الدم إلٌها وبالتالً تلفها,أنت مجرد ملٌارات من الخبلٌا الحٌة التً تعٌش كمجتمع متكامل لفترة من الوقت فهل 

ض الخبلٌا و تبقى فً بعضها تتسكّع فً العالم األرضً؟,اآلن وخبلل قراءة هذه السطور تفنى المئات من تؽادر الروح بع

سنوات ستتجدد كل خبلٌا جسدك بحٌث تكون قد إمتلكت جسداً جدٌداً,وكل  1الخبلٌا فً جسدك وتستبدل بؤخرى,وخبلل 

 هذا ٌتم بمعزل عن أي قوة ؼٌر مرئٌة.

ً لباقً الكائنات الحٌة خاصة الرئٌسٌات)تطابق الجٌنات البشرٌة مع الشمبانزي إن الجسد البشري مشابه تما ما

ً هذا ال ٌعنً أي فرق مهم,ولكن الكائن البشري من بٌن جمٌع الكائنات هو الوحٌد الذي طّور وعً 11 %(,إحصائٌا

ا معظم الكائنات اآلخرى وإدراك وإحساس بقضٌة الخٌر والشر واألهم قضٌة الخلق ووجود إله,وهً إدراكات تفتقر له

 رؼم الشبه العضوي الشدٌد مع اإلنسان,فلم ٌسبق أن إخترعت القرود فلسفة أو دٌن أو فكّرت فً المستقبل والموت.

 فما هً الروح حقاً؟ وما دورها فً اإلسقاط النجمً؟,وما عبلقتها بالنفس؟

ا هو على قٌد الحٌاة,هذا الجسم متصل بجمٌع ٌذكر روبرت بروس بؤن هناك جسم طاقة رئٌسً ٌبقى داخل اإلنسان طالم

الشاكرات,وكما هو معروؾ فإن الشاكرات مرتبطة بالبناء النفسً اإلنسانً وكل شاكرا متصلة بمشاعر معٌنة,فشاكرا 

القلب مرتبطة بالحب,وشاكرا الحلق بالصدق واإلتصال,شاكرا العجز بالبقاء والخوؾ,وحتى الحٌوانات لها هاالت 

مادات لها هالبلت ولكن دون شاكرا ودون تجربة روحٌة,فهذا ٌعنً بؤن الروح هً مٌزة إنسانٌة خاصة وشاكرات,والج

% فهو قرٌب جٌنٌاً من اإلنسان وٌمتلك 11وهً التً تفّرق اإلنسان عن أي مخلوق آخر,وإال فإن القرد هو إنسان بنسبة 

% ونفخت فٌه روح أٌضاً فؤي 11رد مشابهة لئلنسان بروحاً )كما ٌعتقد البعض(,و سإال لطٌؾ , إذا كانت مادة خلق الق

%,إن التصدٌق بؤن ٔمعنى سٌمٌز اإلنسان فً هذه الحالة؟ إذا كان الخالق واحد والطرٌقة واحد مع إختبلؾ تافه قدره 

ة,بؤنه للحٌوانات اآلخرى أرواح هو هراء,فهذا ٌشبه القول بؤن ما ٌمٌز اإلنسان هو فقط كونه نسخة كربونٌة عضوٌة متقدم

لو تركنا القرود لتتطّور قلٌبلً لمبلٌٌن السنٌن فإنها ستصبح واعٌة فً حقبة ما من الزمن,إن اإلحساس بالخٌر والشر 

وقضٌة البحث عن إله والوعً بالموت هً خصلة بشرٌة فقط والعلم عاجز عن تفسٌرها حتى اآلن,ولٌست ناتجة عن تقدم 

لمتفوقة الٌوم ٌجب أن تطّور وعً وإدراك لوجود إله ولكن لم ٌحصل ولن تركٌب العقل البشري,وإال فإن الحواسٌب ا

 ألؾ عام وعلى هذا الكوكب. ٌٓ٘حصل ذلك,إن ما أنتج إدراك البشر لهذه المفاهٌم العلمٌة هو حادث حصل قبل نحو 

ت تقرٌباً لدٌها شكل قد تعتقد بؤن جسم الطاقة هذا الذي تحدّث عنه روبرت بروس هو الروح ولكن هذا خطؤ,فجمٌع الكائنا

مبسط أو معقد من هذا الجسد,ولكن كما ذكرت فإن قضٌة الروحانٌة أو النظرة البلمادٌة للحٌاة هً خصلة بشرٌة,ثم لو 

كانت الروح هً هذا الجسد الطاقً فإننا نعرؾ عنه الكثٌر حالٌاً ومنذ آالؾ السنٌن وال ٌبدو مجهوالً أو ذو مسحة إلهٌة 

ئنات األخرى,كما أنه ٌتضمن تلوث أرضً بوجود الؽرائز والشهوات ضمن عمل الشاكرات مختلفة عن باقً الكا

السفلٌة,الشاكرات موجودة فً بعض الكتابات الصوفٌة بإسم "نفس",وأنا أتفق مع التعرٌؾ الصوفً لهذه الشاكرات ولجسد 

علم النفس والٌوجا والسمو الروحً فً  الطاقة الرئٌسً بؤنه هو النفس البشرٌة ذاتها وحقٌقتها ,والتً ندرسها من خبلل

التصوؾ وؼٌرها,وهذه النفس مختلفة من كائن إلى آخر بسبب إختبلؾ عدد الشاكرات ورقٌها,فالكائنات التً ال تتواصل 

بالصوت على األرجح ال توجد لها شاكرا للحلق,كما أن الكائنات التً ال تمتلك مشاعر أو أحاسٌس إجتماعٌة على األرجح 

ا قلبٌة لها وهكذا,فطبٌعة و شكل وترتٌب الشاكرات ٌقرر طبٌعة "النفس",فهناك نفس بشرٌة و آخرى حٌوانٌة ال شاكر

وآخرى نباتٌة وهكذا,وفً البكتٌرٌا والجراثٌم والكائنات األولٌة والجمادات ال ٌبقى من الشاكرات شًء سوى الهالة,والتً 

كهرومؽناطٌسً ضعٌؾ للؽاٌة,وحتى الجمادات لها أنفس ولكنها  تمثل أقل قدر ممكن من وجود النفس و هً أشبه بمجال

بدائٌة جداً ,وال ٌمكن أن تستٌقظ إال بتواجد تدفق عالً من الطاقة والوعً حولها,النفس إذاً أشبه بجهاز كهربائً 

الكائنات البداٌة كالحاسوب ٌتعامل مع الطاقة الكونٌة و ٌقوم بمعالجتها وتحولٌها وحفظها كما ٌفعل الحاسوب تماماً,فً 
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والجمادات ال تعمل هذه اآللٌة أي وظائؾ سوى الحفظ,وهذا ما ٌفسّر الذاكرة الموجودة فً الجمادات والتً بها ٌمكن 

اإلتصال بالكائن الحً الذي ٌبلمسها فترة طوٌلة,ولذا ٌطلب السحرة الحصول على شًء من أؼراض الضحٌة لتنفٌذ 

الطاقة",ما ٌقوم به السحرة هو إسقاط نجمً إلى بعد سفلً حٌث تلتقً الطاقة سحرهم "وهو شكل من أشكال التبلعب ب

ً إلى أن  الخاصة بالشًء مع طاقة الضحٌة وهناك ٌضعون سحر وكؤنه كود برمجً "فاٌروس روحً" وٌتسلل تدرٌجٌا

بالتؤثّر بطاقة  ٌصل إلى جسد الطاقة الرئٌسً أو "النفس" فً البشر وكما ٌصاب الحاسوب بالفاٌروس,تبدأ الشاكرات

الجدٌدة التً تسبب مشاكل تظهر فً النهاٌة كؤعراض مرضٌة جسدٌة ال ٌمكن تفسٌرها,السحر هو المفهوم المعاكس 

للعبلج بالطاقة,إذا كان بعض الناس قادرٌن على عبلج ناس آخرٌن عن بعد بإرسال الطاقة,فما الذي ٌمنع أن ٌقوموا بنفس 

بتهم بالمرض؟,القٌام بدس السحر فً جسد الطاقة داخل جذوره العمٌقة هو حسب علمً الطرٌقة بإرسال طاقة مدّمرة إلصا

عملٌة صعبة على البشري ولذلك البد من اإلستعانة بكٌان نجمً للقٌام بهكذا مهمات,وربما األمر ٌتطلب بقاء الكٌان 

 النجمً فترة معٌنة حول الضحٌة إلبقاء تؤثٌر السحر قائماً.

قلٌبلً مفهوم النفس و مكانها ووظٌفتها,والزلنا نحدد المزٌد من صفاتها وطرٌقة تفاعلها مع العالم بهذا نكون قد حددنا 

المادي من خبلل علوم النفس وباقً العلوم التً تدرس الجوانب البلمادٌة فً اإلنسان فهذه العلوم ال تدرس روح اإلنسان 

ٌر بعض من السلوك اإلنسانً,إن النفس هً حقٌقة اإلنسان وذاته بل نفسٌته كما أنها تستعٌن بسلوك الحٌوانات أحٌاناً لتفس

وهً المكلّفة المحاسبة حسب األدٌان السماوٌة الرئٌسٌة,النفس باقٌة فً داخل الجسد ما بقً اإلنسان أو الكائن العضوي 

بالؽرائز الحٌوانٌة على قٌد الحٌاة,إن النفس لٌست مادٌة ولكنها متؤثرة بحقل عملها األرضً وهو الجسد ومنه تتؤثر 

والجوع والحاجات األساسٌة للبقاء,ما إن تكتمل الحاجات األساسٌة تبدأ النفس فً البحث عن مجال أوسع للحركة 

خبلله,وهذا ٌظهر فً تعبٌرها عن نفسها من خبلل الفنون والحس بالجمال واألهم إدراك داخلً بوجود إله وخٌر وشر وما 

 والتً لٌست من صنع العقل أو التفكٌر المنطقً أو الذكاء.إلى ذلك من اإلدراكات العلوٌة,

ما ٌسبب هذا الشعور بوجود قوة عظمى المتناهٌة تحكم الكون واألشٌاء وخارقة لكل التصورات والقوانٌن, والشوق 

نحوها لٌس نتٌجة تطّور جٌنً,بل نتٌجة إنجذاب المرئً فطري,والمسإول عن ذلك بدرجة أولى هً الروح,إذا كان 

لجسد هو المجال األرضً للنفس فإن الروح هً المجال السماوي له)والنفس ٌصح بحقها اللفظ المذكر والمإنت( ,من ا

خبللها تستطٌع النفس اإلرتقاء نحو األعلى إلى العالم المقدس,وكما أن الجسد هو إتصال للنفس باألرض والحٌاة المادٌة 

ً إتصال بالملكوت العلوي أو إتص ال باهلل مباشرة,لذا عندما إرتقى بعض الصوفٌٌن بؤنفسهم خبلل أعلى فإن الروح أٌضا

الدرجات الروحٌة وصلوا إلى مرحلة أصبحوا ٌنطقون بؤشٌاء ك"أنا الحق" أو "هللا فً جعبتً" وما إلى ذلك من األلفاظ 

ً لذلك كالحبلّج,بالفع ل الجهبلء لن ٌفهموا ذلك على التً تبدو وكؤنها إدعاء لؤللوهٌة و هذا ما جعلهم ٌدفعون حٌاتهم ثمنا

اإلطبلق,عندما تبدأ النفس فً اإلرتقاء خبلل الروح نحو األعلى تبدأ تدرٌجٌاً فً فقد مبلمح الوجود والكٌنونة,وتصل إلى 

مرحلة ال ٌعود لها شكل أو هٌئة سوى كنقطة من الوعً تشع فً كل اإلتجاهات مع شعور ٌستحٌل وصفه بالكلمات,ال 

إلى هذه الدرجة من التنوٌر هً إتصال خاص باهلل,فاهلل متصل بنا دائماً بشكل من األشكال إّما بعلمه أو  أعتقد أن الوصول

مبلئكته أو بمحبته الدائمة,إن اإلرتقاء الروحً ٌعنً إقتراب أكبر نحو هللا من جهة اإلنسان,وال ٌجب أن تفهم األمر 

ارج الحس والتجربة اإلنسانٌة المادٌة,ولكن من المنطقً إن بصورة حرفٌة فاللؽة قاصرة دائماً عن وصؾ كل ما ٌقع خ

ٌكون أقرب شًء من اإلنسان إلى هللا هو الروح,كون هللا بعٌد تماماً عن مفاهٌمنا المادٌة التجسٌمٌة وعن أحاسٌسنا أو حتى 

ه النفس أو الذات,وهو نفس عن تخٌبلتنا,وأحٌانناً ٌتم تمثٌل بداٌة الروح كنفق ضوئً ال نهائً نحو األعلى,ترتقً من خبلل

 النفق الذي ٌصفه األشخاص الذٌن ٌخوضون تجربة اإلقتراب من الموت.
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فكما ترى هناك لؽط فً مفهوم الروح,فهً فً الحقٌقة ال تمنح الحٌاة للكائنات العضوٌة بل هً حقل ٌمكن ٌمكن للنفس 

ة فً هذا الحٌوان البشري والتً صنعت كل الفرق الذي البشرٌة اإلرتقاء خبلله نحو األصل,إتصال مع هللا,هً مسحة إلهٌ

 % من الجٌنات التً تفصل اإلنسان عن الحٌوان.ٌٔمكن لك تخٌله ,ولٌس مجرد 

ولكن متى بدأ كل هذا؟ وهل كان اإلنسان البدائً قادر على القٌام باإلسقاط النجمً؟,هذا شًء ال ٌعرفه الكثٌر من 

عتمد على وجود الروح إطبلقاً وال عبلقة أساسٌة بٌنهما إال فً حاالت نادرة كاإلقتراب الناس,فاإلسقاط النجمً بالفعل ال ٌ

من الموت أو اإلرتقاء الروحً نحو السماء خبلل الرٌاح األثٌرٌة أو بمساعدة كٌان نجمً طاقً عالً السرعة,وعندها 

من الصحون الطائرة فً أفبلم الخٌال  فالروح تعمل كمسار أو طرٌق نحو السماء,أشبه بشعاع الضوء الجاذب الذي ٌخرج

العلمً فٌسحب شًء على األرض نحو األعلى,فكما رأٌت فً المذكرات السابقة كان لقطّة جسد أثٌري ٌقوم باإلسقاط 

النجمً,كما أن العدٌد من النصوص للمإلفٌن الكبار فً هذا الجانب تصؾ أجساد أثٌرٌة لكائنات منقرضة,وهذا ٌعنً بؤن 

مً لٌس حكر على اإلنسان أو أي كائن روحً,إن اإلسقاط النجمً هً قدرة أصٌلة ألي كائن حً,أّما متى بدأ اإلسقاط النج

هذا النفق األبٌض "الروح" ٌتصل بالكائنات البشرٌة وٌمنحها مفهوم عن وجود إله أو حٌاة بعد الموت وؼٌرها من المعرفة 

 ٓ٘ٔاألرض هً من األشٌاء التً لم نكن نفقه عنها ولو قلٌبلً منذ  العلوٌة فالقصة أكثر تشوٌقاً,بداٌة ظهور اإلنسان على

سنة,وحتى نظرٌة دارون فً النشوء واإلرتقاء هً لعبة أطفال مقارنة باإلنجاز العلمً الضخم فً هذا المجال ضمن علم 

بٌولوجً وأسبلفه هً خرٌطة تارٌخٌة حٌوٌة تروي لنا كل شًء عن الكائن الحً بما فً ذلك تارٌخه ال DNAالجٌنات,ال

القدٌمة,وال أستطٌع هنا وخبلل سطور محدودة أن أشرح مفهوم التطّور فً الكائنات الحٌة أو أناقشه أو أرد على بعض 

معارضٌه وهذا النقاش العقٌم سؤتركه لكتاب آخر منفصل عن قضٌة التطّور العضوي وظهور الحٌاة,لذا لنضع النقاش 

 دقائق فقط,وسؤعرض فقط الجانب الذي ٌتعلق بؤول إتصال للروح بالبشر. والجدل جانباً وصدّق النظرٌة لخمس

(  لم تظهر فجؤة فً السجل األحفوري قبل Homo sapiens-هوموسابٌنسإن أحافٌر اإلنسان المعاصر وإسمه العلمً )

مبلٌٌن سنة,الخبر الجٌد بؤن جمٌع  ٙسنة,بل سبقته كائنات أخرى تمشً على قدمٌن وٌمتد هذا إلى نحو  ٓٓٓٓ٘نحو 

ً ٌنتمون  البشر الحالٌٌن تقرٌبا

إلى كائن واحد من هذه 

الفصٌلة وهذا ٌثبت بؤن جمٌع 

البشر إنبثقوا من شخص واحد 

العلمً"  وهذا هو "آدم

بالبنسبة إلى خبراء 

البٌولوجٌا,جمٌع البشر 

اآلخرٌن الذٌن كانوا قبل 

ظهور اإلنسان المعاصر 

إنقرضوا,ولكن هٌاكلهم 

العظمٌة مازالت موجودة 
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وهإالء جمٌعاً  "الناٌندرتال,أو حتى ""الهومو هابٌلس"أو  "الهومو اٌرٌكتوس"وأعمارها بالمبلٌٌن,ال أهتم بفصائل ك

ك هٌكل عظمً ٌكاد ٌكون متطابق مع الهٌكل اإلنسانً الحالً,إذن الحٌوانات البشرٌة موجودة على األرض كائنات تمتل

سنة فً  ٕٓٓٓٓمنذ مبلٌٌن السنٌن ولكن ال أثر ألي حضارة أو شكل من تسجٌل المعلومات خارج العقل إال قبل نحو 

ثناء الصٌد,رؼم أن الكائنات المنتصبة القامة عاشت الكهوؾ الصخرٌة القدٌمة كرسومات بدائٌة لمجموعة من الحٌوانات أ

لمبلٌٌن السنٌن فإنها لم تطّور أي فكر أو دٌن أو معتقد أو حتى فن وإنقرضت جمٌعاً بسبب ؼباءهم ,والجوع دفعهم ألكل 

ل بعضهم البعض, ولم ٌنجو خبلل العصر الجلٌدي سوى كائن واحد فقط,وكؤنه تم إصطفاإه من بٌن هإالء,ما الذي جع

هذا الكائن البشري الوحٌد ٌنجو وٌصبح مرجع للبشرٌة بؤكملها؟,بشكل ما أدرك ذلك الكائن أن بقاءه مهم للؽاٌة ودفعه 

لمحاولة النجاة,وعندما نتكلم عن البقاء والنجاة من كارثة طبٌعٌة كالعصر الجلٌدي فإن أول ما ٌستحضرنا هو 

عد اإلنسان على اإلستمرار وعدم اإلستسبلم,وعادة من ٌنجو من الكوارث اإلٌمان,فاإلٌمان ٌمتلك طاقة ذاتٌة فً داخله تسا

الطبٌعٌة هم من ٌتسلّحون باإلٌمان و بؤن هناك قوة سوؾ تنجٌهم,إن أول إتصال للروح باإلنسان أو نفخها فٌه كانت هً 

بلٌٌن السنٌن,هذا ال ٌعنً بداٌة لمفهوم اإلنسان المعاصر وفصله عن مفهوم البشري البدائً والذي إستوطن األرض قبل م

بؤن البشر البدائٌٌن لم ٌكونوا إجتماعٌٌن بدرجة ما,فحتى القرود إجتماعٌة إلى حد معٌن فتعٌش فً مجموعات وٌكون لها 

زعٌم وحتى أن بعض اإلناث ٌعتنون بالصؽار إلناث آخرى فً حالة الوفاة وما شابه,فكلها أشكال من التواصل ولكننً ال 

ان الحجري أتقن اإلسقاط النجمً,ربما صادؾ بعض التجارب ولكنه كما حال الحٌوانات اآلخرى تفاعل أعتقد بؤن اإلنس

معها فً لحظتها ولم ٌفكّر فٌها,وأتساءل حقاً إن كان لدٌه لؽة فً ذلك الوقت,أول شكل من الرسم الفنً فً الكهوؾ ظهر 

لكهوؾ,لما قد ٌحاول حٌوان تسجٌل المعلومات على سنة,لذا أعتقد بؤن اإلنسان المعاصر تواجد فً تلك ا ٕٓٓٓٓقبل 

الحائط؟,البد بؤنه قد طّور مفهوم إلتصال الزمن فً عقله,وقد ال ٌكون آدم قد ظهر قبل العصر الجلٌدي بل بعده فعندها 

 سنة. ٓٓٓ٘ٔ-ٌٓٓٓٓٔصبح تقدٌر عمر الحٌاة البشرٌة أي بدء إتصال الروح بالبشر ٌقدّر بنحو 

مهم جداً الذي لم نجب عنه حتى اآلن,إذا كانت الروح والنفس لٌستا من ٌخرج من الجسد خبلل اإلسقاط إذاً بقً السإال ال

النجمً فمن الذي ٌخرج حقاً؟,أعتقد أن السبب هو فهمنا الخاطىء للنفس,فهً لٌست شًء واحد صلب ومصمت,بل عبارة 

دركة,ولدٌنا النفس البلواعٌة التً تسٌطر على عن طبقات متتالٌة تختلؾ درجة الوعً بها,فلدٌنا النفس الواعٌة الم

العملٌات النفسٌة والفكرٌة الداخلٌة,لدٌنا النفس الؽرائزٌة وهكذا,فلدٌنا نسخ عدٌدة من النفس أو طبقات متصلة معاً بما ٌشبه 

ر ٌقول الرابط الطاقً)الحبل األثٌري(,وهناك خبلؾ قدٌم حول عدد هذه األجساد,بعضهم ٌقول هً سبعة والبعض اآلخ

هً ثبلثة والبعض ٌقول أربعة.أكثر التوصٌفات التً إقتنعت بها هً كل ما ٌمكن أن تراه خبلل اإلسقاط النجمً,هذه 

الطبقات أو األجسام الطاقٌة التً تشكل بمجموعها "النفس" متطابقه فوق بعضها البعض بشدة أو فً الحقٌقة منصهرة 

إال عند ؼٌاب الوعً,فتبدأ فً التباعد ولكؤنها ألواح معدنٌة متراصة تتعرض داخل بعضها,وال تبدأ فً التفّرق واإلبتعاد 

لفقد الجاذبٌة,أو كمجموعة من الؽازات التً تتعرض لضؽط كبٌر ٌجمعها فما إن ٌقل الضؽط حتى تبدأ فً اإلنتشار 

 واإلبتعاد حسب كثافتها,فاألخؾ إلى األعلى واألثقل إلى األسفل.

أوالً جسد الطاقة  ,بذلك باإلسقاط ٌقوم من ٌشعر أن دون طاقً جسد من أكثر وفً مراحل على ٌحدث النجمً قاطاإلس

الرئٌسً )النفس المركزٌة( المتصلة بالشاكرات والتً تتحكم فً البناء الطاقً الداخلً وال تخرج أبداً إال عند الموت,وهً 

 النوم عند,مختلؾ شًء هو النوم خبلل ٌحصل ما,النوم أثناء حتى ٌؽادره والأثقل أجساد النفس)بعد الجسد الفٌزٌائً(,

 به ٌشعر ما هذاو" inner projection" داخلً نجمً إسقاط عن عبارة التمدد هذا الرئٌسً األثٌري للجسد تمدد ٌحصل

 داخل ٌتحرك ما شًء بؤن تشعر قد حٌث اإلسترخاء عند أو اإلنتقالٌة المرحلة فً ما مستوى إلى الدخول عند البعض

 نشعر,الموقع فً قلٌبلً  مختلفة آخرى نسخة لصالح عنه وٌبتعد الحقٌقً الجسد ٌؽادر الوعً ثقل مركز كؤن أو جسدك

 التً النسخة مع طاقة الرئٌسًال جسد تردد إختبلؾ عن عبارة هً والتً العنٌفة اإلهتزازات خبلل أوضح بشكل باألمر

 اإلمتداد هذا تكون من فترة بعد",جسد الطاقة الثانوي" األولى المرحلة فً المتكون الجسد هذا سنسمًو,إمتداده من تتكون

-The real" أو" الفعلً الزمن جسد" علٌه ٌطلق آخر طاقة جسد مكون ثانً نجمً بإسقاط األخٌر ٌقوم الطاقة جسد أو

time double "الزمن بعد ضمن المكان محٌط فً والتجول الفٌزٌائً الجسد من الخروج ٌستطٌع الذي هو الجسد هذا 

 سٌقوم األثٌري األبعاد نطاق إلى الدخول الجسد هذا أراد إذا,الفٌزٌائٌة واألبعاد الحقٌقٌة بٌن الفاصلة المنطقة أي الفعلً

ً  اخٌر نجمً بإسقاط  أو الرئٌسًالطاقً  الجسد طاقة من مصنوعة كلها األجساد وهذه",النجمً الجسد" الجسد مكوننا

 الثبلثة األجساد تعود النجمً اإلسقاط ٌنتهً عندما,أبداً  هناك من ٌتحرك وال الفٌزٌائً الجسد داخل ٌبقى الذي الحقٌقً

 ٌجب,الطاقً الرئٌسً الواحدة تلو األخرى بالترتٌبب السابق بشكل معاكس الجسد فً آخرى مرة وتذوب بالترتٌب السابقة

ً  تحمل متكونة نسخة كل بؤن أذكر أن  الطاقة لجسد حقٌقً إمتداد تصبح اأنه أي والوعً الذاكرة من نسخة أٌضا

 الفٌزٌائً الجسد أو الثبلثة األجساد أحد نام إذا خاصة الذكرٌات بعض ضٌاع تسبب ما هً اإلندماج إعادة عملٌة,الرئٌسً

 أو الجسدي اإلرهاق أثناء بالتجربة القٌام أو الطاقة نقص عند أو النجمً اإلسقاط فترة طالت إذا ٌحصل هذا,العملٌة خبلل

 .العقلً
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َّص  وئضرْطار األرواح واىشثنح اىنىُّح اىرق

من بٌن األشٌاء التً أثارت تفكٌري إلى فترة طوٌلة هً قضٌة التقّمص وماذا ٌحصل للبشر بعد الموت وأٌن تذهب 

أرواحهم,وهل ٌمكن أن تعود إلى األرض مرة آخرى فتحٌا فً أجساد آخرى حٌوات جدٌدة؟ وهل البشر مترابطون معاً 

اً؟,هناك عدة أسباب دفعتنً إلى التفكٌر بهذه اإلمكانٌات,السبب األول تجرٌبً فكنت خبلل الجبلء البصري أو أثٌرٌ

اإلسقاط النجمً العقلً وهما من أنواع من اإلسقاط النجمً الذي ٌحدث دون الخروج الفعلً من الجسد,فكنت مثبلً عندما 

ً قلٌبلً على الفراش بسبب الخوؾ من الظلمة و أؼمض عٌنً ,و أتؤمل المشهد خلؾ الجفون  أحاول النوم أبقى مستٌقظا

المؽلقة لتقود مخٌلتً إلى ما شبه شاشة ذهنٌة أرى فٌها بعض الذكرٌات العشوائٌة خبلل مرحلة عمٌقة من 

ً تكون الصور  اإلسترخاء,وهذه الذكرٌات عبارة عن مظاهر من الحٌاة الٌومٌة ألشخاص آخرٌن ال أعرفهم,أحٌاننا

اهد ؼنٌة ومتفاعلة إلى درجة أننً أتؤثر بمضمونها أو أشعر بالقلق حٌالها,و كان ٌحدث هذا حتى قبل تعرفً على والمش

 اإلسقاط النجمً نفسه وبشكل عفوي.

 1ذجرتح 

 كسر ٌحاول ؼاضب ورجل السرٌر تحت االختباء تحاول صؽٌرة فتاة رأٌت طفولتً فً به قمت بصري جبلء خبللف"

 ونظرت المنزل ؼادرت,نارٌة طلقات وأصوات بالصراخ ٌمتلئ كان بؤكمله والمنزل, إلٌها أنظر كنت التًو الؽرفة باب

 بؤننً ظننت لوهلة,خضراء لوحة على كانت و السٌارة تلك أرقام رإٌة على حرفٌاً  قادر وكنت أمامه متوقفة سٌارة إلى

 عند راودتنً التً المشاعر وصؾ لً ٌمكن وال أمرٌكٌة والٌة فً ٌبدو ما على ٌقع منزل على حقٌقٌة سطو عملٌة أرى

 عندما,اللحظة تلك فً الحٌاة ٌفارق كان والبعض متراكمة الجثث أن ألرى المنزل إلى وعودتً فجؤة األصوات صمت

 اعتقد كنت اللحظة تلك حتى,المكان ذلك فً كنت بالفعل وكؤننً بالتجربة للؽاٌة متؤثراً  كنت و بالصدمة أصبت استٌقظت

 "وكنت أعانً منها فً تلك الفترة من حٌاتً. وكوابٌس تخٌبلت مجرد هو البصري الجبلء هذا أن

 remote" أو بعد عن الرإٌة بمجال واالهتمام البحث فً بدأت الظاهرة طبٌعة على تعرفت عندما البلحقة المراحل وفً

viewing ,"ًهً المرعبة و المروعة المشاهد كانت مبكرة مرحلة فً معً حدث التً البصري الجبلء حاالت جمٌع ف 

 الرموز رإٌة هناك ظاهرة آخرى وهً  ,البصري بالجبلء القٌام أثناء عقلً فً واضحة فكرة أضع أكن لم ألننً السائدة

 التنبإات فً الرموز وجود أن ٌعتقد الناس معظم, المستقبل فً الرإٌة محاولة أثناء ٌحدث وهذا البصري الجبلء أثناء

 شكل على سوى تؤتً ال المستقبل إلى الوصول تحاول التً التنبإات كل الحقٌقة فً,دقتها أو جودتها فً نقص ٌعنً

 قاعدته فً البشري الوعً ٌحاول وعندما بعد تكونت قد المستقبلٌة الحقائق تكون ال العلٌا األثٌرٌة المستوٌات فً,رموز

 اتخاذ فً الرموز تبدأ الوقت مع تشكلها بداٌة فً تتخذه لذيا الشكل هو وهذا رموز سوى ٌرى لن فإنه إلٌها النظر المادٌة

 اإلسقاط فً عمٌقة أهمٌة ذات الرموز,الحاضر فً نراها التً المعقدة الصورة فً تصبح النهاٌة وفً تفصٌبلً  أكثر أشكال

 رسومات مجرد القدٌمة الحضارة خلفتها التً الرموز لنا تبدو وقد,الواضحة األحبلم فً وحتى البصري والجبلء النجمً

 النظر حاولوا عندما البصري الجبلء خبلل األقدمون رآه ما كل هً الحقٌقة فً ولكن متدنٌة درجة ذات لحضارات عبثٌة

 اآلن حتى البعض ٌفهمه لم ما وهذا الرمزٌة بمعنى تؤخذ أن ٌجب التنبإات فجمٌع,اآلن حاضرنا هو والذي المستقبل إلى

 وتكون الزمان آخر فً ستزول الحضارة بؤن بالفعل ٌعتقد فالبعض,ؼٌرها أو الدٌنٌة التنبإات تفسٌر ٌحاولون عندما

 تفسٌرها وٌمكن فقط رموز مجرد هذه,وصفت كما ستظهر الرإٌا سفر فً الوحوش أن أو والرماح بالسٌوؾ المعارك

 كارثة وجود على والحضارات الشعوب جمٌع من الماضٌة التنبإات كل تفسٌرات تشترك المثال سبٌل على,الؽاٌة بنفس

 .مختلفة وأشكال برموز تفسرها حضارة كل ولكن المستقبل فً نهائٌة ومعركة البشر تصٌب هائلة

 إلى التجربة تحوٌل حتى ٌمكن بل القلب دقات تسارع حتى وال أصوات أو اهتزازات أي ترافقها ال البصري الجبلء حالة

ومنذ الطفولة وقد وردتنً بعض  فطري بشكل البصري الجبلء قدرات ٌمتلك البعض,مهمة عوارض دون فوري إسقاط

 ٌشبه ما رإٌة حتى أو مفاجئ شعور أو كحدس ذلك ٌظهروقد ,الرسائل واإلستفسارات من أفراد إختبروا ظواهر كهذه

 فً بنا وثٌقة عبلقة ذو شخص ٌقع عندما,حصل قد سًء ما شًء بؤن نشعر وعندها التخاطر من شكل وكؤنه ذهنٌة صورة

ً  ٌطلق فإنه خطٌر مؤزق  البشر بٌن والعبلقات,البلفٌزٌائً الفضاء إلى تتسرب قوٌة وأحاسٌس ومشاعر أفكار عشوائٌا

 أو العقلً النجمً اإلسقاط فً نفعله ما,التخاطرٌة القنوات ٌشبه بما متصلٌن ٌجعلنا ما بٌنهم الطاقة لتبادل قنوات تصنع

 الفضاء إلى بالوعً الولوج منها نحاول و البلمرئٌة القنوات تلك عن نبحث نحن,العملٌة عكس هو البصري الجبلء

 .البلفٌزٌائً

الترابط فلٌس كل شًء منفصل  إذاً هناك نوع من 

أننا قد نبدو منفصلٌن فً المستوى  عن اآلخر,صحٌح 

ً فً مستوٌات آخرى  ولكن عمٌقا المادي السطحً 
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وهذا ما ٌدعى المجال المّوحد فً علم الفٌزٌاء أو المجال صفر فً من الوجود ترتبط كل ذرة باألخرى,

الباراسٌكولوجً,ومع تعمقً أكثر فً تجارب اإلسقاط النجمً حصلت على المزٌد من الذكرٌات األوضح واألكثر 

ً حتى وإن لم أراها أبداً إال من خبلل تجار بً فً تحدٌداً,هناك أشخاص معٌنٌن وأماكن شعرت وكؤننً أعرفها تماما

اإلسقاط النجمً خاصة تلك التً ترتبط باألكاشٌا,هذه التجارب سببت لً الكثٌر من اإلرباك والحٌرة,ولم أشعر بشًء من 

الهدوء واإلطمئنان إال عندما قرأت كتاب "رحبلت بعٌدة" لروبرت منروه,وعندما درست المزٌد من الكتب والمراجع 

ظاهرة "إستعادة الذكرٌات" هً شائعة جداً,فً الحقٌقة الكثٌر منهم ٌعتبر  وتجارب اآلخرٌن فً اإلسقاط النجمً وجدت أن

بؤن تذكر الحٌوات السابقة هً من فوائد اإلسقاط النجمً,لكن هل هذه حقاً ذكرٌات عشناها نحن؟ ام هً تبلعب من العقل 

إلى إبتداع ذكرٌات ؼٌر ألنه ٌفعّل مراكز جدٌدة من الدماغ خبلل األحبلم الواضحة واإلسقاط النجمً مما ٌإدي 

موجودة,فً الحقٌقة الذكرٌات هً كل شًء,بدونها ال ٌمكن أن نشعر بؤن لنا وجود,هً تقرر كل شًء لنا فً المستوى 

الثبلثً األبعاد ألننا محكومون فٌه بتحرك أفقً للزمن,ألوضح قلٌبلً من ذلك سؤسرد هذه التجربة التً كانت لً فً 

( هً عبارة عن نطاق فً الفضاء Akashic recordsالسجبلت األكاشٌة أو )والسجبلت األكاشٌة ألول مرة 

البلفٌزٌائً حٌث تحفظ معرفة قدٌمة مجهولة المصدر تضم كل فكرة خطرت على بال البشر خبلل تواجدهم على سطح 

حصلت لً قبل عدة سنوات,ولو لم أحصل على تلك  وهذه تجربةاألرض,هذه المكتبة أو السجبلت ؼنٌة بطرٌقة ال تصدق,

 :إطبلقاً بدراسة أمر هذه السجبلت التجربة لما أكترث

 

 

 

 

 

 2ذجرتح 

,وكنت مستلقٌاً عاجزًا عن النوم ألن الجو فً الفٌزٌاء ٌومها كنت أفكر بعمق فً مشكلة فلسفٌة خاصة بالمجال الموحد"

ل , استلقٌت على الفراش,وقد أخذت أحدق فً السقؾ ,ومّر بعض الوقت كان حارًا و كنت أشعر بنوع من اإلرهاق والمل

هكذا,وشعرت  وكؤننً أدخل فً شًء من المرحلة االنتقالٌة ,بدأ كنوع من الصفٌر الخفٌؾ فً األذن و زٌادة ملحوظة فً 

ً األعلى نابض بنوع  دقات القلب و التنفس,وشعرت بؤننً على وشك اإلسقاط النجمً,وخبلل اإلسقاط بدا السقؾ المظلم ف

من التقلبات اللونٌة الؽامضة وقررت االستمرار فً التجربة,ثم بعد الخروج ظهر على السقؾ ما ٌشبه نقطة بٌضاء , 

كحلقه مضٌئة,كانت فً البداٌة صؽٌرة ثم ما لبثت أن ازدادت اتساعا مع الشعور بقوة كبٌرة تحاول دفعً بعٌدًا,وخبلل 

الشك وفقدت تركٌزي للحظة,ثم رأٌت نفسً فً النهاٌة وكؤننً أتقدم فً الفضاء اندفاعً شعرت ببعض الخوؾ و

الخارجً المعروؾ بٌن النجوم ...عندها اختفى االضطراب واالهتزازات والخوؾ وساد الصمت,لقد كان األمر ٌبدو 

لؽاٌة,بعد لحظات بدأ واقعٌا,و كانت السماء ممتلئة بالنجوم والكواكب وسحب الؽاز الملونة وؼٌرها فً مشهد مدهش ل

مجموعة من اإلطارات )شبٌهة بتلك التً توضع للصور أو اللوحات الفنٌة الكبٌرة( بالتحرك فً دوائر وحلقات كبٌرة ثم 

التّراصؾ لتشّكل ما ٌشبه الطرٌق والذي قمت بالسٌر أو السباحة خبلله ألن الجاذبٌة كانت معدومة,لم أعرؾ طبٌعة هذا 

ا وصلت إلٌه ,وخبلل ذلك الطرٌق كنت قادرًا على النظر إلى ما تحوٌه اإلطارات,وكانت اللوحات المكان أو كٌؾ أو لماذ

األولى تحوي صور ألشخاص ال أعرفهم و لكن جمٌعهم متقدمون فً السن وكؤنها صور تذكارٌة و كانت هناك كتابة 

ن هذا القبٌل,فً اللوحات البلحقة رأٌت ما أسفل كل إطار وبلؽة لم أعرفها ولكن بدت كالٌونانٌة أو اإلؼرٌقٌة أو شًء م

ٌشبه شاشات مسطحة تعرض كل فكرة ٌمكن لك تصورها,على سبٌل المثال ظهر فً إحدى الزواٌا مثلث و بمجرد تركٌز 

نظري إلٌه بدأت قوانٌن فٌثاؼورث بالظهور قربه ثم بدأت قوانٌن جدٌدة أكثر تعقٌدًا فً الظهور وهكذا,وفً مساحة أخرى 

خططات لطائرة شراعٌة وهً تُبنى حرفٌاً أما عٌنً ولم أكن قد رأٌت التصمٌم سابقاً حتى بحثت عنه ووجدته رأٌت  م

وكان مطابق لما رأٌته بشكل مدهش,فً تلك اللحظة بدأت فً الشعور بؤننً فً مكان مختلؾ لم أره سابقاً,وأنه من 

ؽوص بعٌدًا فً المستوٌات النجمٌة والبقاء ضمن المستحٌل أن ٌكون هذا مجرد إسقاط نجمً عادي,لطالما تجنبت ال

المستوٌات المبلصقة للواقع الذي نعٌشه ,ولكن هذا البعد أو المكان ٌبدو فً مستوى عمٌق للؽاٌة,عندما بدأت األفكار 

والصور بالظهور والتعقٌد بسرعة وأردت فقط الخروج من ذلك المكان وبدأت فً  التفكٌر بجسدي الفٌزٌائً وأستؽرق 

ألمر بعض الوقت)أكثر من المعتاد( حتى عدت و زالت الصورة و استعدت الوعً بالجسد مرة أخرى,وحتى تلك اللحظة ا

كان ذلك أؼرب إسقاط نجمً أقوم به فً حٌاتً,وفً ذلك الوقت أٌضاً لم أكن اعرؾ شًء عن الرٌاح األثٌرٌة أو عن 
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علٌها خبلل بحثً فً مواضٌع خاصة باإلسقاط النجمً خبلل  السجبلت األكاشٌة أو كٌفٌة الوصول إلٌها,وبالصدفة تعرفت

شبكة اإلنترنت,ولقد تملكتنً الدهشة عند قراءة تجربة لشخص خاض نفس الرحلة 

الخاصة بهذه السجبلت وكان الوصؾ و الصورة التً وضعها متطابقة بشكل ال 

ق ٌصدق لما رأٌته,لذا اكتسبت قناعة بوجود تلك السجبلت وبحثت عن كل الطر

 ".الممكنة إلعادة التجربة

أذكر هنا أن أهم من  كتب عن السجبلت األكاشٌة بالتفصٌل هو األمرٌكً  إدؼار  

 كاٌسً,وٌمكنك قراءة بعض المعلومات عنه هنا:

post_11.html-/bloghttp://www.paranormalarabia.com/2010/07 

السجبلت األكاشٌة حقٌقة وموجودة تمامراً أكثرر مرن وجرود البشرر المشرككٌن بها,اتضرح لرً الحقراً أن مرا حصرل هرو مجررد 

إسقاط نجمً لظبلل السجبلت األكاشٌة أي أننً لم أدخل فعبلً إلٌهرا,إذاً لرك أن تتخٌرل حجرم المعلومرات المتروفرة لرو وصرل 

 الوعً بالفعل إلى هناك.

البعض ٌتحدث عن مكتبة عمبلقة تحوي كل شًء تقرٌباً,وهذا أمر مدهش,خبلل جمٌرع محراوالتً لرم أكرن أسرتطٌع النجراح 

كثٌراً حتى فً الوصول إلى تلك الظبلل التً رأٌتها فً المرة أولرى,و أعتقرد أن وصرولً إلرى هنراك كران مصرادفة لمررور 

هذه الرٌاح هً رٌاح صامتة تجرؾ أي شًء فً طرٌقها ً,واط النجمذي كنت أقوم فٌه باإلسقالرٌاح األثٌرٌة فً الوقت ال

و بقوة هائلة خبلل جمٌع طبقات و مسرتوٌات الفضراء البلمرئً,وقرد ٌنتهرً برك األمرر حترى فرً المسرتوٌات العلٌرا حٌرث ال 

روج إلرى ٌفترض أن تكون قادر على الوصول إلى هناك فً الظرروؾ العادٌرة,و أعتقرد أن مرا وصرفه ابرن العربرً مرن العر

السماوات السبعة خبلل منامه ما هً إال صدفة ناتجة عن مرور رٌاح اثٌرٌة قوٌة عند قٌامه باإلسقاط النجمً )بشكل ؼٌر 

 واعً(.

و فً التجارب األخرى كنت قادراً على استعراض حٌاة أحد األشخاص الموجرودٌن فرً تلرك الصرور فقرط بتركٌرز النظرر  

تفكري ألننً خبللها عشرت مرا ٌشربه  لحظرات متفرقرة مرن حٌاتره وكرؤننً بالفعرل أعٌشرها  إلٌه ولقد أثرت تلك التجربة على

ضمن حٌراتً الحاضررة بكرل االنفعراالت و ٌشربه األمرر أن تعرٌش حلرم واقعرً ٌسرتمر لفتررة طوٌلرة,البعض ٌرزعم برؤن هرذه 

بشركل دقٌرق وكؤنره سرجل ترارٌخً االستفادة من هذا المورد الهائل للمعرفة والمحفوظ  والسجبلت تحفظ لك ذاكرة أسبلفك,

 دقٌق للؽاٌة.

 

هل من الممكن أن تكون تلك الذكرٌات لٌست مجرد ذكرٌات لؤلسبلؾ القدماء؟ ولمراذا عردد محردد مرنهم ٌظهرر؟ وذكرٌرات 

محددة؟ ٌكتب روبرس مونروه عن األمر بكل ثقة,فقد ذكرر فرً بعرض تجاربره لقراءه بهرإالء األسربلؾ ومحادثاتره المطّولره 

ا المشهد لً وكؤنه شعب بؤكمله كان ٌعٌش مرن خربلل روح الرجل,فهرل ٌمكرن أن تستضرٌؾ الرروح أو أن تررتبط معهم,وبد

بؤكثر من نفس؟,أم أن كل هإالء هم صور مختلفة لنفس واحدة وٌعٌشون داخلها خبلل عردة دورات مرن الحٌراة؟ بالتؤكٌرد ال 

ٌرة الفلسرفٌة أشرعر بنروع مرن الراحرة,وهو السربب الثرانً ٌمكن لً من خبلل تجربتً المتواضعة معرفة ذلك,ولكن من الناح

إلعتقادي بؤن التقّمص والعودة بعد الموت إلى األرض ممكنة,لطالما شؽلتنً "مسؤلة العدالة" فرً العالم,هنراك المبلٌرٌن مرن 

ن فور والدتهم الناس ٌولدون بؤعضاء ناقصة أو مشّوه,ال تكون لهم حواس كاملة أو عقول سلٌمة,الكثٌر من األطفال ٌموتو
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بساعات,والكثٌر من الناس ٌولد وٌموت فً المجاعات والفقر واأللم فؤٌن العدالة فً كل هرذا؟,إن كانرت الحٌراة هرً إختبرار 

للبشر أال ٌفترض أن تكون ظروؾ اإلختبار عادلة ومتساوٌة للجمٌع؟,ما أراه هنا هو إختبار للرٌاضٌات ٌدخل فٌره طربلب 

دون قلم,أرى البعض ٌموت قبل أن ٌدخل اإلختبار حتى أو ٌؽٌب عنه تماماً,قد ٌجادل البعض بآلة حاسبة و طبلب آخرون ب

بؤن هللا كان سٌعرؾ نتٌجتهم حتى بدون أن ٌدخلوا الحٌاة واإلختبار ,ولكرن مرا الفائردة إذاً مرن مسرؤلة الحٌراة واإلختبرار؟! ال 

ل شخص فٌها دوره المحدد والذي لم ٌختار أن ٌكون فٌه ٌعود لئلختبار أي معنى,هل هذه الحٌاة مجرد مسرحٌة أخبلقٌة لك

من األساس؟,ولكن لو قبلت مسؤلة التقّمص فهذا ٌعنً بؤن الطفل الذي مات بعد دقائق من والدتره ٌمكرن أن ٌعرود وٌرتقمص 

رفاهٌرة  جسد جدٌد,أو من مات نتٌحة الفقر المطقع والجوع أو الكوارث الطبٌعٌة ٌمكن أن ٌولد مررة آخررى فرً حٌراة أكثرر

وعدالً,هررذا ٌشرربه أن ٌؽٌررب بعررض النرراس عررن اإلختبررار لسرربب خررارج عررن إرادتهررم أو خرربلل اإلمتحرران ٌمرضررون فجررؤة 

وٌؽادرونه,عنرردها فالمدرسررة سرروؾ تقبررل أعررذارهم و تعٌررد لهررم اإلمتحان,فررإذا كرران هررذا هررو مسررتوى العرردل البشررري فكٌررؾ 

ن أفهرم برؤن الفقرراء والمجرانٌن واألطفرال المشرّوهٌن خلقروا فقرط المستوى اإللهً الذي ٌفترض أن ٌكون أشمل,ال أسرتٌطع أ

كٌؾ نكسب منهم الحسنات بالشفقة علٌهم ورعاٌتهم,أٌضاً ال أستطٌع أن أفهم األلم والمعاناة فً هذا العالم,فالبعض ٌتؤلم إلى 

اآلخر ال ٌعرؾ وال ٌتستطٌع  درجة فقد العقل وحٌاتهم جحٌم تنتهً فً أؼلب األحٌان بالموت البطًء السادي,بٌنما البعض

تخٌل معنى كلمة "ألم",ففً الحقٌقة أقل ما ٌتوافر فً هذا العالم هو العدل,ذكر الدكتور عدنان إبراهٌم فً إحدى خطبه,بؤن 

ب اإلنسان ال ٌمكن إطبلقاً أن ٌفلت من تؤثٌرات البٌئة الثقافٌة واإلجتماعٌة التً ٌعٌشها,فلو ولد فً بٌئة هندوسرٌة ففرً الؽالر

األعم سٌموت هندوسٌاً ولو ولد فً ؼابة األمازون فٌسٌموت ضمن تلرك البٌئرة اإلجتماعٌرة,وحتى برٌن الطوائرؾ اإلسربلمٌة 

من ٌولد فً طائفة فعلى األؼلب سٌموت علٌها ومن خبلل تؤثٌراتها,ومن خربلل إجتهراده ٌررى برؤن الحسراب اإللهرً العرادل 

شرٌة المحضة التً ال تخضع لترؤثٌر مرن أي شركل,ثم التجربرة اإلنسرانٌة لٌاقرة ٌفترض أن ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار هذه النفس الب

وإستعداداً  و تعادل المتوسط الحسابً لئلنسان مجررداً تحرت الظرروؾ الممكنرة المفروضرة المختلفرة,فمثبلً ٌعلرم هللا أن هرذا 

ن الدرجات فً الحساب, بذلك ٌتم مراعاة الهندوسً لو ولد مسلماً أو مسٌحٌاً أو ٌهودٌاً ماذا كان سٌفعل وكم كان سٌكسب م

الفروق اإلجتماعٌة والثقافٌة والعلمٌة واإلدراكٌة والمادٌة,وضرب مثال شبٌه بهذا "بؤن هللا لو علم أن فبلن من البشرر كران 

درجرات لرو ولرد فرً قبٌلرة فرً  ٘درجات لرو ولرد ٌهودٌراً و ٗدرجات لو ولد مسٌحٌاً و  ٙحسنات لو ولد مسلماً  ٘سٌكسب 

األمازون فهذا الشخص ٌساوي عند هللا )ككائناً محض( المتوسط الحسابً لكل تلك الظروؾ التً ٌعلرم هللا مرا كران سرٌفعل 

درجات,وفً الحقٌقة هذا ٌبدو عادالً جداً ومطمئن ألننً كنت دائماً  ٘=ٗ\ٕٓفٌها هذا الشخص , أي أنه عند هللا سٌساوي  

ً الجحٌم فقط ألنهم بحثوا عن الحقٌقة ولم ٌجدوها,أنت تعرؾ بؤنك كمسلم أو % من البشر ف8ٓأتساءل لما ٌجب أن ٌقذؾ 

مسرٌحً أو ٌهررودي ال ٌترراح لررك النظررر إلرى خررارج القطٌررع ومطالعررة األدٌرران اآلخررى ودراسررتها بسرربب شرردة وقرروة الضررؽط 

وم بؤي إختٌرار فرً حٌاترك اإلجتماعً والثقافً,وبعض األدٌان تقطع رأسك إذا حاولت الخروج منها ,ففً الحقٌقة أنت ال تق

أنت فقط تسٌر مع القطٌع الذي تولد فٌه إلى أن تموت وتنتهً القصة هنا,لذا فالحكم على شخص بناء على إختٌار مفروض 

علٌه ال ٌمكن له تؽٌره الي ٌبدو بؤي حال من األحوال عادل ولو بؤي وجه من الوجوه,ولكن مراذا لرو كران الردكتور عردنان 

ة,ماذا لو كانت تلك المتوسطات الحسابٌة لٌست مجرد علم إلهً بما كان سٌفعل الشخص برل تجربرة مخطىء فً هذه النقط

ٌخوضها؟ بمعنى أنه سٌولد فً كل تلك الحاالت وعندها سٌكون المتوسط تجرٌبٌاً ولٌس نظرٌراً,ولو كران هللا ٌحاسربنا علرى 

 علمه فقط فلما سمح لنا بخوض تجربة الحٌاة من األساس؟.

 وأدادَح اإلدراكئزداوجُح 

لترردرك األشررٌاء ٌجررب أن تكررون منفصررل عنها,مراقررب وهدؾ,وبرردون هررذه المسررافة والفصررل ال ٌمكررن أن ترردرك الشررًء 

وتفحصه,لذا فدراسة الظواهر الطبٌعة وقوانٌنها أسهل بكثٌر من دراسة الذات البشرٌة,نحن الٌروم نعررؾ عرن قلرب النجروم 

ٌل جداُ من الناس قادر على الدخول إلى ذلك النطاق من األحبلم الواضحة أو أكثر مما نعرؾ عن سطح وعٌنا الداخلً,وقل

 اإلسقاط النجمً أو الوصول إلى اإلستنارة الروحٌة,بٌنما ٌوجد المئات واآلالؾ من العلماء الطبٌعٌٌن فً كل عصر.

 محاولة أو ذاتنا فً تفكٌروال التركٌز ومحاولة أو اإلسقاط النجمً الواضح الحلم فً الوعً من ٌكفً ما امتبلك عند

ً  العملٌة بهذه تقوم مرة كم ٌهم ال و,مختلؾ عالم أو مكان إلى فجؤة ننتقل وعٌنا مركز إلى الوصول  نفس إلى تعود ما فدائما

 فبل سواك شًء ٌوجد ال حٌث النجمً واإلسقاط الواضحة األحبلم فً األخرى المستوٌات عن مختلؾ المكان هذا,المكان

 ذلك فً موجودة ذرة بكل شعور عندها وتمتلك ممٌز واحد مكان بل العادي الحلم فً معتادة عناصر أو أشخاص ٌوجد

 الوعً من المستوى هذا إلى الوصول على القدرة أو الداخلٌة العوالم ٌسمى ما بوجود أإمن أكن لم البداٌة فً, المكان

 من أكثر وتكون واإلدراك الوعً من ممكن قدر أكبر تمتلك عندها, واضح حلم أي عن ٌختلؾ وهو موجود بالفعل ولكنه

اإلدراك المادي المحسوس,والشعور بؽٌاب ثنائٌة اإلدراك,ؼٌاب  اللؽة دائماً قاصرة عن وصؾ ما ٌقع خلؾإن  ,مستٌقظ

 أحاسٌس مع التجربة هذه وتترافقالمراقب هو شعور مشترك فً ذروة اإلسقاط النجمً واألحبلم الواضحة والتؤمل أٌضاً,

 :المجال هذا فً لً تجربة باختصار  هنا وسؤذكر بالسعادة قوٌة
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 فً بدأت قد اللحظة تلك فً وكنت ما شًء حول ٌتجمعون القدامى زمبلئً من مجموعة شاهدت الواضحة األحبلم أحد فً

 علمً ومع خاطئ بشكل الطاقة تمارٌن ببعض القٌام ٌحاولون أنهم ووجدت منهم باالقتراب فقمت الحلم داخل االستٌقاظ

 أننً المشهد ذلك ظهور فً السبب أن أعتقد" و التمرٌن تنفٌذ فً الصحٌحة الطرٌقة بتعلٌمهم فقط قمت حلم مجرد بؤنه

 األشخاص هإالء فٌها تواجد التً الؽرفة كانت",الٌوم ذلك خبلل الطاقة تدرٌبات من جدٌدة مجموعة على أتدرب كنت

 إطبلقاً  أقم لم وأنا الكوندولٌنً طاقة ٌرفع كٌؾ أعلمه أن المجموعة فً شخص إلً طلب ثم,تقرٌباً  وفارؼة اللون برتقالٌة

 عند الشعور ٌبدو كٌؾ ألعرؾ الحلم فً األمر ألحاول جٌدة فرصة أنها نفسً فً قلت لذا الحقٌقً العالم فً برفعها

 الشاكرات جمٌع خبلل الطاقة صعدت فجؤة و األولى الشاكرا مركز على قلٌبلً  التركٌز وحاولت عٌنً أؼلقت,رفعها

 من واستٌقظت فوري نجمً إسقاط خبلل األرض عن أترفع بالفعل وكؤننا ٌوصؾ ٌكاد ال شعور ظهر عندها,هائلة بسرعة

 ٌشبه بما والشعور والضوء األلوان من المذهل المزٌج هذا ظهر وهناك الحلم إلى بسرعة عدت ثم واحدة للحظة النوم

 آخر مكان فً األمر بً لٌنتهً بؤكملها أثٌرٌة ومستوٌات أبعاد متجاوزاً  بسرعة ارتفاعً خبلل العالٌة الروحٌة النشوة

 عالم ٌشبه بما نفسً وجدت و ذاته المكان أننً أحسست بل بالمكان واعً مجرد أكن لم,تصدق ال بطرٌقة وعً وبكامل

 ال,بالوجود والسعادة اللون و النور من عالم فقط, طفولتنا فً نسمعها كنا التً القصص فً ٌروى الذي كذلك خٌالً

, جسد ببل كؤننً و بالروحانٌة مشحون و عارم شعور و سعادة فً ؼارقاً  أكون ألننً ذلك من أكثر المكان وصؾ أستطٌع

 داخلٌة جنة حقاً  هً! فهم من له ٌا و لٌفهم بها ٌحٌا أن المرء على ٌجب بل بالكلمات التجربة وصؾ ٌمكن ال باختصار و

 أو الكتب فً ٌذكر ما كل تفوق وهً هو كما ٌبقى و التجربة بهذه ٌمر قد شخص بؤن تماماً  أشك أنا,ناأنفس فً تقبع

 بالفعل التجربة بهذه تؤثرت لقد,المادي العالم فً عقولنا تدركه أن ٌمكن ما خلؾ بؤشواط تقؾ و اإلنترنت أو األشرطة

 فً الروحٌة النفحات تعنٌه ما أفهم وأصبحت,واضح سبب دون الفرحة من البكاء فً ترؼب وكؤنك ؼرٌب شعور وهذا

 .الحٌاة فً أقدمه لما و به وأإمن اعتقده لما و لوجودي بالفعل أكترث وأصبحت,الصوفٌة الطرق

خبلل مطالعاتً وجدت بؤن األمر ٌحصل كذلك فً تجارب األحبلم الواضحة العمٌقة,وفً التؤمل البوذي هذا ٌوصؾ 

ووعً بفناء اآلنٌة واألشكال,وٌحمل ذلك الكثٌر من المعنى الروحً والفلسفً العمٌق الذي ٌمكن إستخدامه  التام النطفاءكا

 فً النمو الشخصً والفكري.

 اىنُاّاخ اىْجَُح واىرعاٍو ٍعها وئّسَاح خظ اىىاقعُح

ًّ الشكوك العمٌقة حول عبلقة الكٌ انات النجمٌة باإلسقاط النجمً,أحد لفت نظري فً بعض األسئلة التً وردت إل

األعضاء فً المجموعة التً خصصتها للتدرٌب على اإلسقاط النجمً إنسحب منها بعد أن وضع تعلٌق ٌذكر فٌه بؤن 

األحبلم الواضحة حقٌقٌة وأنه مصدق بها ولكنه كان ٌعتقد بؤن اإلسقاط النجمً سحر ألنه قد ٌتم اإلتصال بالكٌانات النجمٌة 

وذكر تجربة لصدٌق له كان ٌعانً من "المس" وأن لدٌه "شٌطان" ٌخرجه من الجسد و ٌساعده على التجّول فً من خبلله,

 مناطق واسعة و ما شابه....

من الصعب التعامل مع كل هذا المٌراث الثقافً و إستخبلص الحقٌقً منه وطرح الوهم,على أن هذا لٌس تخصصً أو 

ت أو المشاكل أو الظواهر التً ٌمكن للمسقط النجمً المبتدىء أن ٌصادفها مهمتً,إن مهمتً فقط هً توضٌح العقبا

وكٌؾ ٌجب له التصّرؾ حٌالها,عندما أستخدم مصطلح "الكٌانات النجمٌة" فإننً ال أستخدمه بدافع التهّرب من إستخدام 

جمً هو أكثر شموالً من مصطلحات كالجن أو الشٌاطٌن أو العفارٌت و مهما كان ٌطلق علٌها,إن مصطلح الكٌانات الن

المصطلحات السابقة وهً تشمل حتى البشر ,األموات أو الذٌن لم ٌعٌشوا على األرض بعد,ٌرتبط مفهوم الشٌاطٌن 

والعفارٌت فً المخٌلة العربٌة و العالمٌة بشكل عام بمخلوقات هائلة القوة ومدمرة و قادرة على القٌام بالمستحٌبلت,ولكن 

ً ٌراها المسقطون النجمٌون و الروحانٌٌون بشكل عام فإن هذه المخلوقات لٌست بكل تلك الهالة من خبلل المبلحظات الت

التً ٌتم صبؽها بها,وبعض الناس قد ال ٌصدق هذا,ٌرٌدون التصّور بؤنه ٌمكن لشخص القٌام بإسقاط نجمً فً مكان ما 

ً )شٌطان( قادر على قتله بإطبلق اللهب من فمه الم ً أثٌرٌا شتعل أو طعنه بذلك الرمح الثبلثً وما شابه من وٌجد وحشا

الخزعببلت,معظم الكٌانات النجمٌة هً بطٌئة فً الحركة وؼٌر قادرة على تدارك التؽٌر السرٌع فً الحركة ناهٌك عن 

رم اإلنتقال الفوري الذي ٌمكن حتى للمبتدئٌن فً اإلسقاط النجمً القٌام به,وٌبدو لً بؤن اإلنسان لٌس فقط فً قمة اله

العضوي ولكنه أٌضاً فً قمة الهرم األثٌري أو قرٌب من القمة,أجسادنا األثٌرٌة معقدة جداً ومتفوقة على معظم الكٌانات 

النجمٌة اآلخرى فً الكثٌر من الجوانب,فً الحقٌقة معظم الكٌانات النجمٌة هً أشبه بالطفٌلٌات,والعدٌد منها ٌلتصق على 

اصة خبلل اللٌل عندما ٌنفصل الجسد األثٌري قلٌبلً عن الجسد الفٌزٌائً,كما ٌبدو لً أجساد البشر وٌمتص منها الطاقة خ

ً للظلمة من النور,لذا عندما تحاول القٌام باإلسقاط النجمً فً النهار تبلحظ  من المبلحظة أن هذه الكٌانات أكثر إنجذابا

ٌبدو أنها فً منطقة الزمن الفعلً تفقد الكثٌر من إنخفاض واضح جداً فً عددها,هذه الكٌانات متعددة األشكال واألحجام,و
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قوتها,ولكنها إن تراكمت بشكل كبٌر على جسد واحد فهً قادرة على التسبب بمشاكل مزعجة أؼلبها ٌرتبط بفقد النشاط 

والطاقة وكثرة النوم,هذا النوع من التطفّل ٌدخل ضمن الهجمات الروحٌة العادٌة والتً ٌتعرض لها معظم الناس 

ٌاً,على أن وسائل الحماٌة بسٌطة للؽاٌة,ولكن الجهل و كثرة من ٌدّعون القدرة على عبلج هذه المشاكل ٌصٌب ٌوم

الشخص بالحٌرة,على أن اإلسقاط النجمً ال ٌضٌؾ شًء جدٌد من تلك المشكبلت بل قد ٌساعدك على إكتشاؾ بعضها 

لمكان وتعرٌضه للضوء أو البخور والصبلة فٌه ٌعمل على والتخلص منها,وٌمكن القٌام بهذا حتى أثناء الٌقظة,إن تنظٌؾ ا

طرد معظم الكٌانات النجمٌة,بالنسبة للفرد فإن اإلستحمام وتخٌل طاقة سوداء تخرج من القدمٌن نحو األرض و طاقة 

بؤلم ؼٌر منٌرة تدخل من خبلل الرأس كافً لتطهٌر الجسد من الكٌانات المتطفلة الٌومٌة,فً الحاالت األسوء عندما تشعر 

معروؾ فً إحدى الشاكرات قد ٌكون هناك كٌان نجمً ضخم ٌعترض إمداد الشاكرا بالطاقة,عندها حاول القٌام بتؤمل 

عمٌق,وخبلل التؤمل حاول النظر فً الشاكرا من خبلل المخٌلة الذهنٌة فً العٌن الثالثة,لو كان هناك كٌان نجمً ٌإثر 

ر المرعبة أو المقززة أو المنفره فً العقل,حاول عندها بإستخدام "الٌدٌن على إحدى الشاكرات ٌجب أن ترى بعض الصو

األثٌرٌتٌن" أن تزٌح تلك الصور واألفكار,لو إختفت وإبتعدت بسرعة تكون صور وهمٌة من صنع مخاوفك,ولكن لو 

ها إبذل جهدك فً قامت تلك الصور بمقاومة الزوال فهذا ٌعنً بؤن شًء ما مختبىء خلفها,على األؼلب كٌان نجمً,عند

إنتزاع الصورة بالقوة,ستجد بؤن لها نوع من الجذور أو العروق التً تتصل بك حاول عندها مهاجمة هذه الجذور أو 

ً ولكن لو فكرت -مسدس لٌزر-شعلة نار–الكائن نفسه لو ظهر لك بسبلح أثٌري"سٌؾ  كرات الطاقة",قد ٌبدو هذا سخٌفا

ٌجب لك عند محاربتها إستخدام شًء ٌوازٌها,بمجرد تخٌل سبلحك الخاص وتوجٌهه باألمر فهذه الصور هً أٌضاً أفكار ف

نحو هذا الكٌان سٌإدي ذلك إلى نفوره وإبتعاده خارج الجسد,خارج الجسد ٌصبح األمر أسهل ألن الكٌان النجمً فً العادة 

ة,ال ٌبدو بؤن هناك حد معٌن لقوة ٌكون على مسافة أكبر وٌمكن فً هذه الحالة إستخدام دروع الطاقة بدالً من األسلح

األسلحة األثٌرٌة,ٌمكن لها أن تكون قوٌة إلى الحد الذي تتخٌله,وال ٌبدو بؤن الكٌانات النجمٌة قادرة على إستخدام هذه 

قبل  المهارة إال بمستوٌات بدائٌة جداً,على أن القلٌل جداً من الكٌانات النجمً لدٌه قوة معٌنة,ٌفضل إستخدام الواقً الطاقً

 القٌام بإسقاط نجمً أو حتى خبلل الٌوم إذا شعرت بؤنك تتعرض لهجمات طاقٌة من قبل الناس حولك بشكل الواعً.

 وهذا هو شرح بسٌط لتكون درع طاقً بسٌط:

 :الروحً الواقً

 .التاج شاكرة لىع ركز

 .معدنٌة أطرافها بٌضة شكل ع فاتح بنفسجً لون جسدك حول تخٌل ثم

 من نافذة تكون وأن السلبٌة, الروحٌة واألمراض األشٌاء من كلحماٌت ساعة, ٘ٔ لمدة كحول تكون أن أمر أعطٌها ثم

 .لمرور الطاقة اإلٌجابٌة للداخل ارجخال من ولٌس سلبً, أو إٌجابً سواء للخارج الداخل

 (.عقلً أمر) األزرقاللون ب تثبٌتهاب قم  ثم

ً اإلستعانة بالصبلة والدعاء  إشراق الهالة بلون ذهبً,خبلل  للحماٌة اإللهٌة والشعور باألمر بٌنما ٌزٌدٌمكن لك أٌضا

الدعاء ال تستخدم كلمات توحً بالمعاناة واأللم وطلب العون الفوري,حٌث أن ذلك ٌزٌد من تركٌزك على المشكلة الطاقٌة 

 وزٌادة تؤثٌرها.

ى أبسط األفكار إذا ما تم مزجها بالخوؾ فهً خارج الجسد لٌس هناك ما ٌجب أن تخاؾ منه أكثر من الخوؾ نفسه,وحت

قادرة على إحداث أضرار هائلة,الكٌانات النجمٌة وخاصة الصؽٌرة منها وهً فً العادة أشبه بالعناكب واألفاعً ورؼم 

أشكالها المقززة فهً ؼٌر قادر على إلحاق الضرر بك أكثر مما تستطٌع الباعوضة فعله,إذا وجدت نفسك فً مكان ؼٌر 

ب فٌه,أو شعرت بالخوؾ فؤسوء ما ٌمكن أن تفعله هو أن تصاب بالهلع,حاول اإلبتعاد فوراً عن الموقع أو إستخدم مرؼو

 اإلنتقال الفوري إلى أبعد مكان ٌمكنك تخٌله,فقط إستحضر مشاعر تواجدك هناك و ستصل له فوراً.

ً داخل الجسد الطاقً لئلنسان وفً م واضع محددة,ولكنها ال تستطٌع بؤي حال من هذه الطفٌلٌات الطاقٌة تسكن أحٌانا

األحوال أن تتحكم به أو تفرض سٌطرتها إال بما ٌسمح لها به خوؾ الشخص,وتماماً كؤي فكرة ٌمكن أن تصبح مهوس بها 

إلى درجة فقد السٌطرة على الذات,ولكن الفكرة بالفعل ال تفرض سٌطرة بل تجد متسع لها للتوسّع فتقوم بملئه,هذا ما 

معظم ظواهر المس,ومع أن الكائنات األثٌرٌة التً قد تسببها تكون بالؽة الضعؾ,ولكن كثرة البرمجة الدٌنٌة ٌسبب 

والضؽط النفسً والثقافً ٌولد ما ٌكفً من الخوؾ لتؽذٌتها وتحوٌلها إلى مشكلة وفقد تام للسٌطرة,لذا على سبٌل المثال 

اضً المقدسة على قائمة أكثر الدول التً تعانً شعوبها من تتربع دول مثل السعودٌة العربٌة ورؼم أن بها األر
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ً بتوزٌع أو إنتشار  المس,بٌنما تنعدم هذه الظواهر فً عواصم الفسوق العالمٌة مثل الس فٌجاس,السبب ال ٌتعلق حقا

الجنسً,وكلها الكٌانات النجمٌة حول العالم بل بطبٌعة التكوٌن الثقافً ودرجة الوعً و الضؽط الدٌنً والكبت النفسً و 

مؽذٌات للخوؾ,على سبٌل المثال لو سمع شخص مادي أو ملحد تمتمة فً أذنه على األرجح سٌعتقد بؤنها مجرد هلوسة 

سمعٌة وٌتجاهلها وبالتالً حتى لو كانت ناتجة من كٌان نجمً فإن هذا الكٌان لن ٌجد مساحة كافٌة من الخوؾ للعمل 

متدٌن جداً على األرجح ٌنتهً األمر به ٌضرب على ٌد راهب أو شٌخ لطرد خبللها,أما لو أصابت نفس التمتمة شخص 

 الكٌان نجمً,فالسبب لٌس إختبلؾ درجة قوة الكٌان النجمً فً أحد الحالتٌن بل بسبب طبٌعة التعامل مع الهجمة الروحٌة.

بما السبب فً إعتقاد الناس بؤن الكٌانات النجمٌة تمتلك الكثٌر من األشواك الحمراء لتلتصق باألجساد األثٌرٌة وهذا ر

ً بتواجد  للشٌاطٌن قرون وذٌول بؤشواك,كما أنهم إعتقدوا لفترة طوٌلة بؤنها تسكن باطن األرض,وٌمكن الشعور أحٌانا

الكٌانات النجمٌة فً المكان من قبل بعض الناس الحساسٌن للطاقة,ولكن الكٌانات المظلمة إذا تواجدت فً موقع ما فٌمكن 

ا حتى من قبل الشخص العادي,هل شعرت فً ٌوم من األٌام بصوت ٌتحدث فً رأسك بلؽة ؼٌر مفهومة اإلحساس به

للحظات وعند تركٌزك علٌها ٌختفً؟ هذا على األرجح من الكٌانات النجمٌة الطفٌلٌة التً تسكن فً العقل,إذا كنت قادر 

وقمت بتشؽٌل موسٌقى صاخبة فإنها مع الوقت  على سماعها فهً أٌضاً قادرة على سماعك,لذا إذا وضعت سماعات األذن

ستتضاٌق وترحل,وهذا هو السبب فً نجاح عملٌات طرد األرواح مهما كانت التعوٌذات التً تستخدمها,سواء فً 

المجتمعات المتخلفة أو المتحضرة فً األمازون أو أوروبا أو الجزٌرة العربٌة أو أفرٌقٌا,فكل عملٌات طرد األرواح هً 

زعاج للكٌانات النجمٌة لترحل من جسد المضٌؾ لٌس أكثر,لذا جمٌعها ٌنجح فً النهاٌة ألن المرٌض ٌتؽلب نوع من اإل

على الخوؾ فً نهاٌة الجلسة و هذا ما ٌضٌق على الكٌان النجمً وٌجعله ٌرحل لوحده بعد أن ٌتم إزعاجه مرار وتكرار 

صحٌح موجات الرادٌو والتلفاز لدٌها القدرة على طرد من خبلل األصوات أو اإلضاءة أو حتى موجات الرادٌو!,وهذا 

 الكٌانات الكٌانات النجمً بنفس كفاءة أي تعوٌذة دٌنٌة.

 

 اىرذاخو ٍع اىىاقع

 

 هذه الكٌانات أٌضاً تتمكن من التداخل مع الواقع بإصدار أصوات أو أضواء وقد شاهدت ظاهرة كهذه.

 4ذجرتح

أمتار,لم أتحرك من  ٗففً إحدى المرات إستٌقظت من النوم,وسمعت أصوات للحوار بلؽة ؼٌر مفهومة تقع أمامً بنحو 

مكانً ألننً إعتقدت بؤن المنزل ٌتعرض للسرقة,عندما حاولت التركٌز على 

الصوت لمعرفة ما ٌدور فً الحوار صمتت األصوات فجؤة,فقررت النظر إلى 

انت الكهرباء مقطوعة ولكننً كنت قادر على الشعور األمام ألرى ما ٌجري,ك

بتواجد هدؾ طاقً أمامً تحرك بسرعة نحو إحدى الؽرؾ و أنتج نوع من 

ملتصقة فً الهواء لبعض الوقت وكانت  بقٌتالضوء األبٌض مثل شعلة صؽٌرة 

تخرج نوع من البخار الشفاؾ وكؤنها عالٌة الحرارة و رؼم أنها كانت داخل 

ما ٌحٌط بالهالة إٌة كل ر قة بالباب إال أننً كنت قادر على رإٌتها والؽرفة المؽل

 الضوئٌة الخاصة بها لبضعة ثوانً قبل أن تزول وتختفً فً الفراغ.

,الكثٌر من  هذه الكرات الضوئٌة والشهادات على رإٌتها تكررت خبلل التارٌخ,

تكاثفات كبٌرة من العلماء ال ٌعتقد بؤنها حقٌقٌة,,و البعض منهم ٌعتقد بؤنها 

الشحنات الكهرباٌة الساكنة ولكن أتصور بشدة بؤنها لٌست مجرد شحنات تتحرك 

بعشوائٌة خاصة عندما ٌتعلق األمر بمشاهدة األضواء لؤلجسام المجهولة فً 

( فهً تبدو فً تحركاتها وكؤن لها إرادة,كما أنه من ؼٌر المعروؾ UFOالسماء )

خل البٌوت و إصدارها لؤلصوات أو إهتزازات كٌفٌة تسلل تلك األضواء إلى دا

 الطاقة التً ٌمكن الشعور بها من قبل بعض  األفراد الحساسٌن للطاقة.

 ٌمكن اإلتطبلع على المزٌد من المعلومات عن الكرات الضوئٌة من خبلل هذا الرابط:

edia.org/wiki/Ball_lightninghttp://en.wikip 



8ٗ 
 

 اىَىاجهح اىَثاشرج

خط الواقعٌة هو خط وهمً ٌمنع تداخل المستوٌات األثٌرٌة بالعالم الحقٌقً بحفظ تردداتها عند حدود معٌنة,هو أشبه بالخط 

ري,أعتقد أن الفاصل بٌن الزٌت والماء,عندما ٌحصل تداخل بٌن المستوٌات األثٌرٌة ٌحصل إنزٌاح للخط نحو العالم األثٌ

هذا ما ٌسبب الظواهر الفوق طبٌعٌة ورإٌة األشباح أو تجلًّ بعض الكٌانات النجمٌة فً العالم الحقٌقً,معظم الكٌانات 

النجمً ضعٌفة بطبٌعة الحال,ولكن بعضها كالبشر قادر على الظهور فً مستوٌات معٌنة من الوجود مخالفة للمستوٌات 

فً هذه القائمة المبلئكة والكٌانات المظلمة,المبلئكة هً كٌانات روحٌة فائقة ذات طاقة التً تبقى فٌها معظم الوقت,تدخل 

عالٌة تستمدها من طبٌعتها ومصدرها ومن بقاءها فً المستوٌات النجمٌة العلٌا,الكٌانات المظلمة هً معاكسة تماماً,فهً 

الوصول لمعظم المستوٌات األثٌرٌة ولكن مع فقد  تبقى فً المستوٌات النجمٌة السفلى معظم الوقت,كبل النوعٌن قادر على

بعض اإلمكانٌات والوعً,الكٌانات المظلمة تمتلك طاقة ووعً أكبر بكثٌر من الكٌانات النجمٌة البدائٌة,ولكنها نادرة 

اء أو الوجود فً مستوى الزمن الفعلً,هذه الكٌانات تستطٌع إحداث بعض الظواهر الؽرٌبة والقوٌة أحٌاناً,كتحرٌك األشٌ

إنتاج الصور والظبلل,أو حتى قتل الكائنات الحٌة فً حاالت نادرة جداً,هذه الكٌانات المظلمة ونظراً لحجم قوتها ال ٌمكن 

أن تبقى فً منطقة الزمن الفعلً كثٌراً ألنها ستسبب الكثٌر من التداخبلت فً الواقعة وبالتالً كشفها والتعرض لها,وهً 

ل السحرٌة,وهً تظهر خبلل اإلسقاط النجمً بهاالت شدٌدة السواد ومشعة,و لها أذرع و حسب إعتقادي مرتبطة باألعما

رإوس )فً العادة رأس كلب أو حٌوان مفترس(,كما أن لدٌها القدرة على التمدد والتطاول الشدٌد,وتستطٌع سحب األجساد 

ً مظلم فً مكان به إضاءة ومؤهول و أن األثٌرٌة أو محاولة إرؼامها على الخروج,من النادر حقاً أن ٌتواجد كٌان نجم

ٌستطٌع تجاوز المرشدٌن الروحٌٌن و هالة الشخص وال ٌقع األمر إال من خبلل الممارسات السحرٌة المستهدفة للشخص 

حٌث ٌتم فتح فجوة ٌمكن للكٌان المظلم العمل من خبللها,من النادر جداً اإلصطدام بمثل هذه الكٌانات أثناء اإلسقاط النجمً 

 لكن إذا تم مصادفتها فاألفضل هو الهرب ولٌس القتال,حصلت لدي تجربة واحدة فقط من هذا القبٌل.و

 

 5ذجرتح 

زارنً صدٌق فً أحد األٌام فً حدود الساعة الثامنة مساءًا,شربنا الشاي وتناولنا بعض األطعمة وتبادلنا الحدٌث إلى 

بطاقة ؼرٌبة فً البٌت,إعتبرت األمر مجرد هلوسة,وقررت الساعة الحادٌة عشرة تقرٌباً,عندما ؼادر صدٌقً شعرت 

اإلسقاط النجمً الخاصة بً,حٌث بدأت فً كتابة تفاصٌل رحلة مهمة قمت بها  دفترالجلوس على الطاولة للكتابة قلٌبًل فً 

ضٌاعها  من اً إلى السجبلت األكاشٌة وتضمت معلومات تعتبر من الؽٌبٌات فً عقٌدتً لذا أردت الحفاظ علٌها مكتوبة خوف

فً حال أصابنً مكروه ما,خبلل الكتابة لفت نظري حركة لظبلل سرٌعة فً الؽرفة المجاورة وإحساس شدٌد بنوع من 

القشعرٌرة و عدم اإلرتٌاح وكؤننً على وشك القٌام باإلسقاط النجمً خبلل الٌقظة,إستمررت فً تجاهل كل تلك 

شعرت بشدة وصولً إلى المقطع الذي أسجل فٌه أسرار األكاشٌا  نداألحاسٌس والهلوسات,وتعمقت أكثر فً الكتابة,ع

بؤننً مراقب,قمت فقط بالنظر أمامً مباشرةً,وكهذا دون سابق إنذار أو مقدمات,رأٌت أمامً كٌان مظلم بكامل الوضوح 

ثالثة والقلب,إستمر كما أستطٌع رإٌته خبلل اإلسقاط النجمً مع تفاعبلت طاقة قوٌة جدًا كانت ترتكز فً شاكرا العٌن ال

األمر للحظة فقط قبل أن تتشوه الهٌئة وٌصبح خفٌاً مرة آخرى,وال داعً حقاً لوصؾ درجة الرعب التً أصبت 

ؤننً لن أنجو أبدًا من ذلك الموقؾ,وكنت أعتقد بان ببها,ببساطة تجمدت فً مكانً ؼٌر قادر على الحركة وإعتقدت 

ً قبل كتابة األشٌاء المهمة التً أردت حفظها,عندما شعرت بإبتعاد ذلك السبب فً حضور ذلك الكٌان هو القضاء عل

الشًء قلٌبًل نحو الؽرفة المجاورة قررت بسرعة الخروج من المنزل,ولم أعد إال فً صباح الٌوم التالً بعد أن تؽلبت 

 .قلٌبلً  على الخوؾ

جنحة التً تضٌؾ مترٌن إلى سم بدون األ 8ٓذلك "الشًء" كان ٌبلػ طوله نحو المتر ونصؾ,وعرضه نحو 

العرض,الجسد بؤكمله كان ٌبدو مزٌج من المعادن المتؽٌرة فً اللون والتً تتكون من أجزاء صؽٌرة جداً متحركة 

ومتفاعلة,الرأس كان قزم بالنسبة إلى الجسد وكان ٌحوي قرنٌن وعٌنٌن بلون أحمر و ضٌقة ومتمددة,كان ٌمكن مبلحظة 

ومتفختٌن بشدة مع تجاعٌد تشبه جلد الزواحؾ,لم أرى فً حٌاتً شًء شبٌه بذلك خبلل وجود قدمٌن وٌدٌن بارزتٌن 

 جمٌع تجاربً مع اإلسقاط النجمً او األحبلم الواضحة.

عند عودتً إلى المنزل لم أقم بؤي عملٌات لطرد الكٌان النجمً,بل أردت أن أعرؾ إن كانت التجربة مجرد وهم أم 

كل ما ٌمكن تصوره من األشٌاء التً ترد فً األفبلم السٌنمائٌة عن قصص األشباح حقٌقة,خبلل أسبوع كامل عاٌشت 

والعفارٌت,فتح األبواب لوحدها,كوابٌس أثناء النوم معظمها عن اإلنتحار,صوت حركة األقدام على الدرج وخبلل 

لك تحدٌاً صارخاً لكل المنزل,ثم أصوات تنطلق من الرأس تصرخ أو تشتم,وحتى سحبً عن السرٌر بقوة ضخمة,بدا كل ذ

ما أعرفه عن العلم والمنطق وحتى الباراسٌكولوجً,و ظاهرة آخرى أثبتت لً بؤن التداخل بٌن العالم الحقٌقً واألثٌري 
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ممكن وأن ما أراه خبلل اإلسقاط النجمً ٌستطٌع القفز فجؤة إلى عالمً الحقٌقً,حاولت القٌام بإسقاط نجمً خبلل األسبوع 

الكٌان النجمً أو التواصل معه خبلل التؤمل العمٌق ولكن كل محاوالتً باءت بالفشل,دائماً عندما كنت  لئلصطدام أكثر مع

أقترب من الخروج تصدر أصوات صراخ مرعبة وضحك ٌفقدنً كل تركٌزي وقدرتً على اإلستمرار,شعرت أٌضاً 

لخروج من المنزل,فً النهاٌة إستسلمت خبلل تلك التجربة بضعؾ جسدي شدٌد جداً,وفقد لشهٌة الطعام,أو الرؼبة فً ا

وقررت تشؽٌل مقاطع لقرآءة القرآن لنحو ثبلث أٌام,وحتى خبلل الفترة األولى كانت الجهاز ٌتوقؾ وحده عن تشؽٌل 

المقطع الصوتً,لذا إستخدمت جهاز مذٌاع عادي ونجح األمر بعد ثبلث أٌام,حٌث لم أعد أشعر بؤي طاقات سلبٌة فً 

ً ولكن بعض األعراض إستمرت كما عدم قدرتً على اإلسقاط المكان وكما أن ش هٌتً للطعام بدأت فً تعافً تدرٌجٌا

النجمً لنحو شهرٌن,إلى هذا الٌوم أشهر بؤن أضرار فً الشاكرات ال تزال موجودة لدي منذ تلك الحادثة,والتً تسببت 

 الجامعة أو للنزهة لفترة طوٌلة جداً. فً إنخفاض مستوى التركٌز واإلهتمام باألشٌاء الخارجٌة أو الذهاب إلى

عندما قابلت صدٌقً ذلك ثانٌةً أخبرنً بؤنه ذهب إلى شٌخ لٌعالجه من سحر أصٌب به,وأنه شعر بؤعراض ذلك السحر من 

خبلل الكوابٌش والضعؾ الجسدي فً نفس الفترة التً بدأت الظواهر الؽرٌبة واإلصطدام بالكٌان النجمً فً منزلً,أعتقد 

ؤن ما سبب اإلصطدام بذلك الكٌان و حصول لتداخلع مع الواقع فً منزلً لٌس ناتج عن كتابة أسرار سجبلت اآلن ب

 األكاشٌا بل ٌبدو بؤن ذلك الكٌان أو الكٌانات إنجذبت قلٌبلً إلى طاقتً خبلل زٌارة صدٌقً لً.

 اىَرشذَِ اىرودُُِ

 

ٌن على هإالء هم األشخاص الطٌبون,وهم ٌساعدون المسقطٌن المبتدئ

العثور على الطرٌق خبلل اإلسقاط النجمً أو مساعدتهم إذا وقعوا فً 

مشكلة أو حماٌتهم إذا  تعرضوا لهجوم من كٌان مظلم,هإالء أشبه 

بالحراس اللطفاء,وهم ٌواصلون حماٌة البشر حتى عندما ٌعودوا إلى 

أجسادهم,وفً معظم األحٌان ٌكونون بقرب الشخص عندما ٌحتاجهم,ولكن 

طلق األحوال ال ٌتاح للبشر التواصل مع حراسهم المرشدٌن إال فً فً م

بٌن الكتّاب المشهورٌن حاالت كاإلسقاط النجمً العمٌق,هناك خبلؾ بٌن 

فً مجال اإلسقاط النجمً عن طبٌعة ودور المرشدٌن الروحٌٌن,البعض 

مثل روبرت منروه ٌعتقد بؤنهم النسخ القدٌمة من الذات التً ظهرت وماتت 

ل الزمن من نفس الروح,بٌنما ٌعتقد روبرت بروس بؤنهم من نتاج خبل

العقل البلواعً,أتصور أن المرشدٌن الروحانٌٌن هم كٌانات منفصلة عن 

ً بهم بسبب بقاءها معهم فترة طوٌلة من الزمن,أعتقد بؤن ما ٌعطً اإلٌحاء بؤن المرشد  البشر,ولكنها متصلة عاطفٌا

و عدم ظهوره إال فً مواقؾ نادرة,المرشد الروحً ال ٌظهر فً العادة بل ٌبدو كقوة الروحً بعٌد عنك معظم الوقت ه

ضخمة أو ٌد تسحبك أو تدفعك,هل تذكر عندما قلت بؤنه ٌمكن لك اإلنتقال الفوري فقط عندما تطلب ذلك بشكل عقلً؟,من 

فعك و إرشادك إلى الطرٌق,وأٌضاً عندما ٌتولى عندها نقلك؟,لو صادفت التجربة مراراً وتكراراً ستشعر ٌد عمبلقة تقوم بد

تكون فً بٌئة أثٌرٌة مظلمة وتطلب بشكل عقلً أن ٌتم إضاءة المكان,فستجد المكان ٌضًء من حولك,فمن ٌفعل لك كل 

هذا؟,البعض ٌعتقد بؤنها من قدرات المرشدٌن الروحٌٌن,لذا فاألرجع أن المرشد الروحً ٌبقى معك فً معظم رحبلتك 

ؤنه متلصق بك بطرٌقة أو أخرى,معظم المسقطٌن النجمٌٌن ٌبقون أمر مرشدٌهم الروحٌٌن سراً,إّما بدافع خارج الجسد وك

ً من جهل وأحكام الناس المسبقة,المرشدون الروحٌٌون ٌمتلكون قدرة مدهشة على تزوٌد  إحترام قدسٌة األمر أو خوفا

التارٌخ,العدٌد من الناس ٌسمع تحذٌر داخلً قبل  الشخص بالمعلومات أو تحذٌره من خطر قرٌب,هذا ٌحصل للبشر طوال

وقوع مكروه له أو عند وقوع مكروه لشخص عزٌز,البعض ٌعتقد بؤنها أصوات من المبلئكة الحارسة لهم والسذج 

 ٌعتقدون بؤنها من فعل ؼرائزهم الروحٌة المتفوقة.

ً بإبقاء هذا الجزء من تجربتً سراً,ولكن أحببت أن تعر ؾ فقط بؤنه هناك شخص بالقرب منك ٌحمٌك أنا سؤلتزم أٌضا

وسٌواصل حماٌتك داخل أو خارج جسدك وهو شدٌد القرب منك فً الحالتٌن,لٌس من المهم أن تعرؾ من ٌكون أو لماذا 

ٌقوم بكل هذا,فقط علٌك إذا ما خرجت من الجسد و علقت فً مكان ثم سمعت صوتاً ٌنادٌك و ٌسدي إلٌك إرشاد ما ,فإننً 

 أن تستمع إلٌه. أنصحك بشدة
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 رضاىح ئىً ٍَارضٍ اإلضقاط اىْجٍَ اىعرب

 

حاالت الخروج الواعً من الجسد بشكل طبٌعً وعدد قلٌرل جرداً مرنهم  % من السكان سٌختبرونٓٔفقط أنتم بالفعل أقلٌة ,

ضعاؾ,المسرقطون نرً برؤي حرال مرن األحروال أنكرم ولكرن هرذا ال ٌع سٌبحث وراء إتقان هذه المهارة وإحداثها مرة آخرى,

النجمٌٌون هم أشخاص عرادٌٌون تمامراً لهرم حٌراتهم الشخصرٌة ككرل البشرر,و قرد ٌكرون شرخص مقرّرب إلٌرك ٌختبرر حراالت 

للخرروج مرن الجسرد ولكنره بطبٌعرة الحرال ال ٌمكنره مشرراركتك بهرذه التجرارب,األمر ٌحتراج إلرى شرجاعة وصرراحة ورؼبررة 

 ً حول من نكون بالفعل.حقٌقٌة فً فرض قضٌة صحٌح تماماً وتساإل حقٌق

أن تختبر حاالت الخروج من الجسد أو األحبلم الواضحة أو أي ظاهرة فوق طبٌعٌة هو شًء وأن تعمق مهاراتك وتزٌد 

كافئتها و توجد لك فلسفة خاصة ونظرة شخصٌة إلى الكون والعالم بناءاً على تلك التجارب هو شًء آخرتماماً,بٌنما بعض 

فً البحث عن أصول اإلسقاط النجمً وإن كان متوافقاً أم ال مع منطقهم و تراثهم الفكري أو الناس الزال ٌشؽل نفسه 

المذهبً أو الدٌنً فإن البعض اآلخر قد تجاوز هذه النقطة بالفعل,هإالء هم من أوجه كبلمً لهم ,بالنسبة لً لم أعرؾ فً 

لمنعنى المنطقٌة,بالفعل إن العالم الذي نختبر حٌاتً حواجز أضخم وأسمك من تلك التً تصنعها معتقداتنا وتقدٌرنا 

محصور تماماً فً أفكار وحدود شدٌدة الضٌق تصنعها لنا األفكار التً نرثها من المجتمع ومن وهم القدرة على إدراك 

لشًء تفاصٌل الحقائق وبالتالً فإننا نقضً حٌاتنا فً مسرحٌة معدة سابقاً وال نقوم بفعل أي شًء ذو قٌمة,إن اإلٌمان با

 هو قوة فً حد ذاتها والقدرة على اإلستسبلم إلى التجربة وإلى كل ما تقتضٌه من متطلبات فكرٌة و فلسفٌة ومنطقٌة أٌضاً.

 

 


