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 استهالل

 اإلسقاط النجمي

 

أملك وأنا أدين لإلسقاط النجمي بكل ما وصلت إليه وال أخفيكم سراً أن ما وصلت إليه أثمن من كل ما 

أملك الكثير، فاإلسقاط اختصار لمن لم يكن يملك الشجاعة لكي يؤمن وأنا من االشخاص الذين اعتدَّوا وال 

 زال يعتد بقدراته الذهنية.

من يؤمن بعقله لن يقبل اإليمان بقلبه فاإليمان للجهالء والمنطق والعلم للعقالء، فلو كنت سأتبع العقل ال 

 ن الدين ولكنه لن يوصلني إلى أي مكان، سيبقيني في هذه الحياة المادية.شك أنه سيأخذني بعيداً ع

من يؤمن يشعر بالسعادة ألنه مؤمن ويعتقد أن اعتقاده صحيح لذلك هو مرتاح ويمكن له أن يستمتع في 

هذه الحياة إلى حين، أما من يملك قدراٍت ذهنية أعلى من غيره فيجب عليه أن يختار طريقاً لكي يسعد أو 

أن تركز فقط على سعادتك في هذه  -وال ضير في ذلك-ن يتجاهل الوجود كأن يركز فقط على اللحظة أ

اللحظة، أن تفعل فقط ما تحب وفقاً لما تعرف وعندما يقدم لك شخٌص ما شيئاً جديد يجب عليك ان تسأل 

ً ثعن اثبات وهذا حٌق لك، وان تختبر وتدقق في هذا اإل .. كنت كذلك حتى لحظة بات علمياً ومنهجياً ومنطقيا

االستنارة وكانت لحظة يقظة سمحت لي أن أرعي اهتماماً لكل االحتماالت القادمة والواردة وربما لهذا 

 السبب تحديداً حدث لي االسقاط النجمي أول مرة وعندما حدث علمت أن الوجود أكثر من مجرد الحياة.

لوجود ال يقتصر على هذه الحياة، باختصار صدقوني أن من يمر بتجربة االسقاط النجمي سيعرف ان ا

ن تستيقظ من االسقاط أوليس بعد -عندما تختبر تجربة االسقاط النجمي ستعرف مباشرةً في تلك اللحظة 

 !في تلك اللحظة اثناء تجربة االسقاط النجمي ستعلم ان الوجود أكبر من الحياة -النجمي

م بتأدية واجبي تجاه هذه التجربة من اجلكم يا من كنتم بهذه التجربة لذلك انا اقو يحظىولكن ليس الكل 

تسألون، البعض كان يسأل لماذا انت هنا؟ وربما وعينا االعلى كان هو من يريدك ان تكون مرشداً؟ وربما 

يفعل، أقول باختصار لم أكن ألكون هنا لو لم تحتاج، هناك من يقرأ او يسمع هذه الكلمات ويشعر انه ال 

و يسمع لما اقول ولكن كل من هو موجود هنا يحتاج إلى ان يقرأ ويسمع ما اقول ألنه يريد ان يقرأ ا

 موجود باختصار.

وجودك في هذه الحياة يعني بالضرورة ضمنياً أنك مستحق للوجود، وكذلك وجودك هنا يعني  ،كما قلت

 بالضرورة ضمنياً أنك تحتاج إلى هذه الرسالة.
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  ،هي بطبيعتها كظاهرة النجمي اإلسقاط 

ي قام بها البش  
  ،من أقدم وأقوى حاالت التمرد التى

 حيث قام بإسقاط وعيه من البعد النجمي إىل البعد المادي؛ 

ي البعد المادي
 . أي أنه تواجد كهيئة نجمية ف 
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 األول الفصل

 سبب التسمية

 

األسفل وإنما الطرح؛ أن تأخذ شيء من مكاٍن اإلسقاط يعني في اللغة ليس ترك الشيء للجاذبية لتأخذه إلى 

  ما وتنقله إلى مستوى آخر.

(، فاإلسقاط هو الطرح أن تسقط وعيك من مستوى الطرح األثيريلذلك اإلسقاط النجمي مرادفاً له يسمى )

 المادة إلى مستوى البعد االثيري أو البعد النجمي ومن هنا أتت تسمية االسقاط النجمي.

ً حرفي( Projection) إسقاط كلمة  ليست (Astral)و نجمي مصطلح أما دقيقة وترجمتها صحيحةا

 ال باإلنجليزية؛( Astronomic) مصطلح من (Astral) كلمة تقال عندما الحرفي، بالمعنى مترادفتان

 . عام بشكل الفلك بل بالضرورة، العربية اللغة في المرئية النجوم يعني

 البعد غير آخر بعد إلى تعود هي (النجمي) الثانية فالجزئية صحيحة (اإلسقاط) األولى الجزئية أن بما ن،إذ

 ما عام بشكل ولكن دقيقة ليست ولكن صحيحة تسميه وهي األثيري اإلسقاط يسميه من هناك- المادي

 أو عالم أو مملكة وكأنه األمر تتخيل أن بساطة بكل لك فيمكن ،-المادي غير آخر بعد هو بالنجمي نقصده

 ولتقريب ،الالمادي تسميه أن يمكن بساطة وبكل المادي العالم من عهدت كما ليس مستوى أو وجود

 المادي، البعد ليس آخر بعد في تحدث أحالمك تحلم؛ عندما .تنام عندما ترى ما كل هو: أكثر الصورة

 لم موجود به تحلم كنت ما كل فترى المادي البعد إلى فتعود قصور تدمر أو قصور تصنع أن فيمكنك

 .منفصالن عالمين أنهما شك فال إذن يتأثر، لم أو يلمس

ً  فلنتفق  العالم أو األثيري العالم أو النجمي العالم هو األحالم عالم /األحالم تحدث حيث العالم أن على مبدئيا

 ولكن واألوان اآلن نفس في متواجدين متوازيين عالمين فهناك االفتراض، هذا افترضنا ولو. الالمادي

 أن يمكن هل: فضولي بشكل يسأل ولمن ،-متوازي غير متوالي بشكل ولكن- العالمين بين يتنقل وعيك

 ولكنها نعم اإلجابة الوقت؟ نفس في البعدين كال في( Simultaneous) متوازي بشكل اإلنسان يتواجد

 .أخرى ظاهرة

 إلى المادي من آخر، إلى بعد من باالنتقال يقومون الطبيعيين البشر أن نعرف الحالي الوقت في أما

 بعد واحد أي متوالي بشكل النجمي إلى األرضي من ،(From Physical To Astral) الالمادي

 يعلو النجمي البعد أن أي النجمي البعد من تردد أقل المادي البعد فإن مكاني؛ بشكل رتبناهم ولو اآلخر

ً - والتوازي بالتوالي نقصده ما. المادي البعد  هو التوالي -الكهرباء هندسة في يعرفون لمن خصوصا

 فوعي. األمرين بين الفرق هو هذا اآلن، نفس في حدثين حدوث هو والتوازي اآلخر بعد الحدث حدوث

 أو تحلم أنك إما -يعيش ال العادة في ولكنه يمكن بل- الوقت نفس في البعدين في يعيش أن يمكن ال اإلنسان

 .واألوان اآلن نفس في األمران وليس الواقع، تعيش أنك
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  النجمي؟ اإلسقاط هو ما نإذ

 االستيقاظ بعد ثم ومن النجمي، البعد إلى الوعي ينتقل تنام وعندما المادي البعد في موجود الوعي قلنا كما

 . المادي البعد إلى -تخمنون أن يمكنكم كما- مجدداً  الوعي يعود

ً  تكون أن قلنا كما فالطبيعي إذاً   تستيقظ ثم( Blackout) انقطاع فترة يحدث تنام، ثم المادي البعد في واعيا

 بطبيعته النجمي واإلسقاط االستيقاظ بعد بوعيك المادي البعد إلى وتعود العكس ثم النجمي البعد في حلم في

 قام حيث الكون، وعلى الوجود وعلى الطبيعة على البشري التمرد ظواهر وأشد أعمق من هو كظاهرة

 هيئتك أو النجمي لوعيك إسقاط التسمية؛ تأتي هنا من المادي البعد في النجمي وعيه بإسقاط اإلنسان

 إلى مادية كهيئة ينتقل أن -لها وجود ال ظاهرة وهي- نظيرها .المادي البعد في -وعيك وليس- النجمية

  .صحيح العكس ولكن يمكن ال أمر هذا النجمي، البعد

 . النجمية لهيئتك إسقاط ومصدرها؛ التسمية معنى ببساطة وهذا الفكرة هي هذه

 إسقاط نقول وعندما النجمي، البعد في لها إسقاطٌ  الكينونة؛ الماهية، الجسد، فيها نقصد هيئة نقول وعندما

 اآلخرين البشر مع التواجد األنحاء، في التجول إمكانية وإنما! غياب ثم لحظة تواجدك المسألة ليست هي

 أن أي المادي؛ العالم في وفرق اختالف تحدث أن تستطيع أن بالضرورة وليس يروك أن بالضرورة ليس

ً  األمر هذا أن مع- غيره أو انتباه تثير أو أصوات تحدث أو أشياء تنقل أو أشياء تحرك  وإن ممكن أيضا

 هذه في ويمكنه المادي العالم في النجمي جسده أو بهيئته اإلنسان يتجول أن يمكن -ممكن ولكنه نادراً  كان

 أو منضدة على من مزهرية أو شمعدان يحرك أن أو باب يطرق أو جرس يقرع أو شمعة يطفئ أن األثناء

 عادة تحدث ال ولكنها البشر مشاغبات من وهذه المادي البعد على موجود مادي إنسان انتباه فيثير طاولة

 . به يقوم أن للكل يمكن سهل بشكل

 مملكة نجمية، حياة ويوازيها ((Physical Plane مادية حياة أو مادية مملكة هناك أن مجدداً  افترضنا لو

 ال ولكن. منها لكل والمادي النجمي جسدك وكذلك ومعالم أبعاد منها لكل فإن وغيرها أثيرية أو نجمية

 البعد هذا معالم أحد تجلب أن هو اإلسقاط فمعنى بالتناوب؛ إال إحداهما تعيش أن طبيعي كإنسان لك يمكن

 اإلسقاط معنى الهوامش لبعض واختزال مخل غير واختصار ببساطة هذا المادية الحياة إلى النجمي

 مقاربتها يمكن فال علمية ليست باراسيكولوجية تعتبر الظاهرة أو يعتبر فاألمر الشرح ويطول النجمي

 ً ً  يمكن ال البشرية، أسرار من سر وهذا علميا  من جزء فالعلم المادة يلغي لما علمي إثبات تجد أن إطالقا

 . لها حاكم وليس المادة

 فيكون، تنفيها أن حتى أو مادة الال صحة تثبت أن يمكنك أال القيد؛ بقناع الحرية هي هذه المطاف بنهاية

 .المطلقة الحرة واإلرادة الحرية معنى وهذا يؤمن ال أو يؤمن أن للكل الخيار
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 اإلسقاط النجمي هو رفع تردد وعيك 

؛   إىل مستوى أعىل من العالم المادي، مستوى العالم النجمي

 . ي الجسد النجمي
 مما يمكن الوعي من رؤية الكون بعيت 
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 الفصل الثاني

 شرح ظاهرة اإلسقاط النجمي

 

، ليس علم وليس فن، ليس فلسفة وليس دين، ليس (Mystical) الخفي اإلسقاط النجمي في هذا المجال

هو  (Mystical)ميتافزيقي فوق المادة صحيح، وهو فوق المادة لكن  .(Mystical)ميتافزيقي، وإنما 

 نوع من العلوم، ال بأس التصنيف ال يهم حقيقة.

 القدرة على نزع الوعي من الجسد المادي.اإلسقاط النجمي يُعتقد بأنه: 

األديان والحضارات، أصل الذات، تعريف األنا، سّماه البعض بالروح واآلخر بالعقل، ما تختلف عليه 

تتفاوت بين الروح والعقل تعاريفنا ومناظيُرنا، بين الروحاني والمادي لذا نختلف. لكن نتفق على مر 

هر هناك جو السنين واألماكن واألزمان والحضارات أن هناك في هذا الجسد ما يجعل الجسد ذو معنى،

 هناك ما يجعله حيًّا!

 !ليس الحركة وإنما من يختار الحركة

 !ليس الصوت وإنما من يختار الكلمات

ي بالعصور  -فال مذكر وال مؤنث عندما يأتي األمر إليها-هذا الذات أو هذه الذات  ّ هي ما نتحدث عنه، ُسم 

أحيانًا فيما يسمى -الالحقة بالوعي، أي أن العقل يكون موجود ومع ذلك ال يحيا اإلنسان ومع غياب العقل 

 يكون االنسان واعيًا. -بالجنون

العقل حيًزا كبيًرا من الوعي ولكن ليس بالضرورة العقل. هذا ما  إذن فليس هو العقل، وإن كان يشغل

يسمى بالوعي غالبًا يعيش داخل جسد االنسان المادي طيلة حياته األرضية، إال في بعض الحاالت كالنوم 

مثالً ولكنك نائم تظن بأن ما تراه مجرد خيال، تظن أن ما تراه في األحالم مجرد خيال إال أنه ليس كذلك! 

 أنها رحلة تساوي في مصداقيتها وحقيقتها الحياة ذاتها بنفس درجة المصداقية ونفس درجة الحقيقية. إال

ال توليها هذه األهمية ألنك حين تستيقظ تقول عنها بأنها مجرد حلم، هذا ما نقول إال أن اإلنسان في نفس 

ا المعنى؛ فكما قلت بأن اإلنسان األوان يسأل عن تفاسير هذه االحالم وكأنها ذات معنى وهو ينزع عنها هذ

إن صح -يعيش معظم حياته األرضية وهو متصل بهذا الجسد المادي، أي أن وعيه في الجسد المادي 

وإن كان واقع األمر عكس ذلك تماًما، ولكن لنقبل األمر كما هو حاليًا؛ الوعي داخل الجسد  -التعبير

 المادي.

في بعض األحيان ينفصل كما قلنا في النوم شبه يومياً لمن ينام بشكل متصل، ولكن يحدث هذا األمر في 

لو هنالك إنسان يريد أن يعرف متى بالضبط  -خلونا نبسطها-النوم بشكل ال إرادي عندما يتعمد اإلنسان... 
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تيقظ وينتظر متى يرى هذه ينتقل من حالة الحياة المادية إلى الحلم، بمعنى قرر بلحظة أن يبقى مس

  .الخياالت المسماة باألحالم، فقط ال أكثر هذا كل ما في األمر

ولعل هذا التساؤل والفضول كان هو منبع اإلسقاط النجمي. انتظار حدوث ما يسمى بالحلم، ال أكثر، 

عندما يحين  الجلوس أو االستلقاء دون حراك لمدة وجيزة أو طويلة، يتفاوت األمر من إنسان آلخر، ولكن

الحين يحدث األمر، يبدأ الجسد برؤية أو لنقل األعين ألنه بالحقيقة الوعي هو من يرى، تبدأ األعين برؤية 

 هذه الخياالت ولكن ال تراها في عالم سريالي تراها في هذا الواقع عبر ظاهرة شلل النوم، الجاثوم

(Sleep Paralysis.) 

حالة النوم فينفصل الوعي عن الجسد المادي وال زلت يقظاً  يكون الجسد مخدوعاً، يظن بأنه دخل في

ما هو على وشك الحدوث، ويحدث االمر تشعر بان هناك  -و ما تظن بأنه عينيكأ-تراقب من خالل عينيك 

هذي على فكرة تجربة حقيقية -من هو معك في المكان تشعر بأن الغطاء ينسحب وال وجود لمن يسحب 

يشعر البعض بأن هناك من يجثم على صدره، يعيق مجرى تنفسه ومن هنا ، يُسحب الغطاء -صارت لي

أتى المسمى جاثوم، يشعر بان هنالك من يتحرك، يهمهم او يتحدث وبالطبع تحاول الحراك وال تستطيع 

 ومن هنا أتى مسمى شلل النوم.

حياناً، انقطاع النفس، انقطاع الحركة، أجراس الصفير، صوت الهمهمة، صوت اال

والحديث، الشعور بوجود غريب وبعض الهلوسات البصرية والسمعية األخرى؛ هذا ما 

 يسمى بشلل النوم.

أول العتبات أو الباب المؤدي لإلسقاط النجمي، لعلها ضرب من  -إن صح التشبيه-إذن هذه الظاهرة هي 

كافية دون أن يخلد ضروبه، ودرب من دروبه، ولون من الوانه وأطيافه. فلو تأمل االنسان وترقب فترة 

الى النوم لرأى ما يسمى بالجاثوم، ولو تمالك نفسه وحال دون أن يفكر وامتنع عن التفكير لفترة كافية 

ألصبح كل ما يتخيله، كل ما يهمُّ بفعله، كان قبل شوي لما يحاول يحرك يده أو رجله أو ينظر أو يتكلم ما 

ه الهلوسات، ألصبح كل ما يتمناه، ما يحاول ان يقوله او يقدر، ولو انتظر فترة وجيزة وَعبََر من خالل هذ

 ان يفعله يتجلى امامه!

 .تنتقل لذلك الشيء، فمن الصعب ان نفهم معنى التجلي أنكاالسهل اال نقول انه يتجلى بل  ،في الحقيقة

الى مكان التجلي هو ان الحياة باقية ويظهر شيء من العدم، وهذا خاطئ، ولكن نقول بأنك تنتقل من مكانك 

اخر، لو نجحت في هذا االمر الستطعت ان تمارس ما يسمى باإلسقاط النجمي واالنتقال بوعيك الى اي 

مكان تشاء في هذه الحياة المسماة بالحياة المادية، ان تتذكر صديقك فتجد نفسك في غرفته وهو يمارس ما 

ما يسمى بنومك وترفع مثالً سماعة  يمارس من انشطته اليومية، لتعود بعد فترة وجيزة لجسدك تستيقظ من

التليفون وتتكلم معه لتجد انه كان يفعل ما رأيته قبل ثواني او دقائق فالوقت ال يعود يهم هناك، بل أن معيار 

 الزمن يختلف، ولكن المهم انه كان يفعل ما رأيته يفعل وها هو يؤكد لك.

؛ أي أنك ال تخلد (الطريقة المباشرة)ية تسمى هذا هو االسقاط النجمي وهذه الممارسة أو الطريقة المنهج

 الى النوم وانما تنتقل من حالة الوعي الى حالة وعي أخرى. 
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هي أن يخلد الى النوم وفي اثناء نومه يستيقظ ثم ينفصل، يستيقظ فيما يسمى  (الطرق الغير مباشرة)أما 

 بالحلم الجلي ومن ثم ينتقل من عالم االحالم إلى عالم األرض.

بالنسبة  -خصوصاً الجديد في المسألة أو أنه قرأ في المسألة وحاب أنه ينبذها-الكالم هذا طبعاً يبدو للبعض 

  !له هذا الكالم كله خرابيط، وطبعاً هو خرابيط

ً - لعلك لم تكبر بما فيه الكفاية لتستوعب، ال أعني بالعمر  -من يقول كذلك هم األشخاص الكبار بالعمر فغالبا

نها أ ،نضجك، قبولك بأن الحياة المادية ليست فقط ما أخبرك بها والديك أو أقرانك لدى نشأتكأتحدث عن 

ن يكون حقيقي، ألنه لو كان حقيقي لما لم ألى ذهنك إال أنك وجدت أنه أسخف من إخر ربما تبادر آشيء 

  !نتأيعرفه إال 

نسان، من كونك عظيم إلى مجرد إلى مجرد إاخترت أن تنتقل من كونك األقدس  ،وفي تلك اللحظة تحديداً 

لكنت  ،ن يمنعك عن هذا الفعل لما كانت الحرية مطلقةأفمطلق الحرية لك ولو كان ألحد  !تابع، وال بأس

 عبداً يعطى الحرية.
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ي عىل مر العصور، 
ي اإلسقاط النجمي علم خق 

 بقى

ية   والطرق العلمية لم تستطع إثباته أو نفيه! والسبب أن اللغات البش 
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 الفصل الثالث

 في تاريخ البشرية اإلسقاط النجمي

 

 ال- محرمة شبه ألنها يعرفها من قليل ولكن البشر قدم قديمة وجودية ظاهرة هو ببساطة النجمي اإلسقاط

ً  اقصد ً  أقصد وإنما دينيا  أسباب فتختلف المجتمعات تختلف -الالدينية المجتمعات عند حتى اجتماعيا

ً  الالدينية أو الالمتدينة فالمجتمعات التحريم؛  المشكلة؛ تحدث وهنا بالعلم مؤمنين ماديين يكونون ما غالبا

 . خرافية أنها الظاهرة إلى يُنظر

 أي يملك أن له ينبغي وال يمكن وال يجب ال إنسان مجرد اإلنسان أن تعتقد التي الدينية المجتمعات هناك ثم

 الوعي فصل األثيري، الطرح النجمي، اإلسقاط هي القدرات هذه أحد ،-مثالً  كالسحر- قدراته غير قدرات

 المكاني، الحالي، موقعك من االنتقال ثم المادي الجسد عن االثيري الجسد فصل أو المادي الجسد عن

 ولكن آخر مكان إلى الذهاب ربما أو الزمان نفس في آخر مادي جغرافي مكان إلى األرض على الجغرافي

 .أرضي ال مادي ال مكان إلى الذهاب ربما أو مختلف زمان في

 .المشوار لبداية عتبة إال ليست السماء، حتى النجمي اإلسقاط في ؛"السماء هو الحد:" المثل في يقال فكما

 أقول لمعرفته، والفضوليين به المهتمين كثرة من الرغم على النجمي االسقاط في ينجح من قل ولكن،

 .جميلة بطريقة وإنما سيئة بطريقةٍ  ليس الفضوليين

م قديمة ظاهرة النجمي اإلسقاط  وكان الحاضر في البشر من أكثر القدامى البشر يعرفها كان التاريخ قد 

 في وجودية غريزية ظاهرة تُعتبر كانت ولكن النجمي اإلسقاط تُسمى تكن لم البشر، من أكبر عدد يمارسها

 .عنها يسأل أو يُبررها أن يحتاج ال اإلنسان

 ال شيء بكل يُشكك بدأ حتى أكثر معرفة يُطبق أكثر، معرفة يُدرك بدأ ويسأل، يتعلم اإلنسان بدأ إن ما

 في بالنجاح البشر من أقل عدد بدأ حتى أكثر، تتالشى بدأت حتى أكثر الظاهرة عن يسأل بدأ إن ما مادي،

 متعبد زاهد إنسان نجح أن إلى األزمان من وقت في تندثر أن كادت حتى! الظاهرة بمعرفة بل الظاهرة،

  .التجربة فعادت السماء، إلى يصعد ثم مركبته ظهر على يُسافر أن في مختلي وربما قانت

 تسميها فهي علمتها وإن وحتى والثقافات؛ الحضارات تعلمها ال ظاهرة هو أحبتي، يا النجمي فاإلسقاط

 أخرى حضارات وفي والمعراج اإلسراء تسمى هي اإلسالم حضارة ففي عليه، هي ما غير بمسميات

  .أخرى أسماءٌ 

 واألديان النجمي اإلسقاط •

 الرسول معجزة أن ونعرف -اإلسالم أحداها- أديان أقامت اأنه يكفي التجارب، أعظم من النجمي اإلسقاط

 منه، متأكد وأنا الكالم هذا اقول وأنا نجمي، إسقاط تجربة إال ليست وهي والمعراج، اإلسراء هي محمد

 تجربة إال ليس والمعراج اإلسراء بالنهاية ولكن الكالم هذا من يغضب أن وللبعض يخالف أن للبعض
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 إلى األرض هذه من االنتقال ثم األرض هذه في جداً  بعيد مكانٍ  إلى مكانك من فاالنتقال. بحتة نجمي إسقاط

 الكثير جانب وإلى- اللحظة نفس في الجسد إلى العودة ثم مادية ال معالم ورؤية الوعي من أعلى مستوى

 بشر تجارب وثقت وامريكا وبريطانيا استراليا في موجودة أبحاث مراكز في إثباتها يمكن التي األدلة من

ً  ايصفو ان لهم يمكن ولكن شيء اي اإلسالم عن يعلمون ال ً  تشابه الجسد من الخروج عن تجاربا  تماما

 ليس عقلك ان فأعتقد النظرية لهذه االستماع حتى يتقبل ان يستطيع ال عقلك كان وإن ،-النجمي االسقاط

 .يستمع بأن جاهزاً 

 والشعوذة النجمي اإلسقاط •

 عن ينّظر أو يتنبأ أن يستطيع الجموع بين من إنسان أن هو والسبب شعوذة مضت أزمان في يسمى كان

 باإلسقاط) ويسمى للبشر ممكن أمر ذلك أن يعلم ال بالمشعوذ يسمى فكان إليه الذهاب دون ما مكان

ً ( النجمي  حتى ليست بأحداث يتنبأ أن يستطيع بالرؤيا يسمى بما اإلنسان يحلم عندما األحالم؛ كبعض تماما

 يحدث ما أن حين في نومه أثناء حدث أنه والسبب شعوذة يسمى ال ذلك ومع مستقبلية وإنما اآلن حاضرة

 الشخص ورأيت الفالني المكان إلى ذهبت لقد: "لهم يقول فعندما اإلنسان يقظة أثناء هو اإلسقاط أثناء

 والجن الشياطين مع تواصل على أنه فيعتقدون صحتها يثبت ثم!" تحدث الفالنية األحداث أو الفالني

 .للمشعوذين عقابهم وطريقة الثقافات خالف على يعدم أو فيحرق مشعوذاً  فيسمى

 الجسد النجمي لدى الحضارات البشريةتسمية  •

  ruach سموه العبريون -

  ka مصر في -

  eidolon االغريق -

  larva الرومان -

 bardo يسمى مازال التبت في -

 doppelganger وأ judel كان ألمانيا في -

 fylgja النرويج وفي -

  thankhi الصين وفي - 

  pranamayakosha القدماء والهندوس -

  rupa والبوذيين -

   :باإلنجليزية الحالي والعلم -

Astral Body 

Etheric Body 

The Subtle Body 

The Double 

The Second Body 

 

 !ال يتورع البعض عن قول "لماذا لم نسمع به من قبل؟"، في حين ان معظم العرب لم يتقدموا بعد لمعرفته
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، 91اإلسقاط النجمي غير معروف لدى   % من البش 

 ؛ والسبب أنهم يرفضونه لعدم وجود دليل

!  بينما ال يمكن أن ينجح حتى أن ي
  تصدق أنه حقيقى

 تلك هي المعضلة! 
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 رابعالفصل ال

 لك تحقيقه من خاللهاإلسقاط النجمي وما يمكن 

 

اإلسقاط النجمي وما يمكن له تقديمه لك كظاهرة وجودية وليست حياتية، وهذا هو الفرق تماماً كاألحالم. 

فاألحالم ليست حياتية، نعتقد أنها حياتية ألننا ننام في حياتنا المعتادة ثم نحلم فنعتقد أن الحلم جزء من 

، استراحة من الحياة، فيها (Timeout)تنام أنت تأخذ فاصالً الحياة وهذا غير صحيح. في الواقع، عندما 

 يمكن لك تحقيق ما تشاء من الرغبات المكبوتة لديك.

كما قلت أن اإلسقاط النجمي ظاهرة وجودية وليست ظاهرة حياتية، وما أعنيه بأنها تجربة وجودية أي أنها 

اتية وإنما وجودية رغم ما نعتقد! نعتقد أننا ليست مختصة بالحياة فقط؛ تماماً كاألحالم، األحالم ليست حي

ننام، فبتالي نحلم، وبالتالي النوم والحلم جزء من الحياة وهذا غير صحيح؛ عندما تنام أنت تأخذ وقت 

أو استراحة من الحياة حيث يمكن لك تحقيق ما تشاء من الرغبات التي لم تستطع  (Timeout)مستقطع، 

أو نزع الفتيل لقنبلة موقوتة وهي الرغبات المكبوتة التي لم  ((Defuseمل كـتحقيقها في الحياة، أي أنها تع

بالتالي تحلم وتحقق في حلمك ما  ،تتحقق بعد في حياتك المادية؛ ولتمنع انفجارك من الحرمان المتناهي

 تشاء.

الوعي في اإلسقاط النجمي، يمكن لك أن تزور كل العوالم الموجودة األخرى في هذا الوجود، مستويات 

المختلفة وأبعاد الوجود المختلفة التي تسمعون عنها الكثير؛ البعد الرابع والخامس والسادس والسابع ومن 

 !فيمكن لك زيارة كل هذا وأبعد! يأخذها إلى البعد الحادي عشر، ال يهم

 ،اإلسقاط النجمي هو رخصة لمغادرة هذه الحياة

 ت.ولكن هذا ال يعني أن تغادرها تماماً كالمو

، فاإلسقاط النجمي يشابه الموت ولكن هو مؤقت؛ وكذلك الحلم، فال تخافوا من اإلسقاط النجمي أنه نإذ

يشابه الموت، فالحلم كذلك يشبه الموت وأعتقد أن معظمكم مسلمين فيؤمنون بقول الرسول في الحديث 

كانت اإلشارة في الحديث إلى المتواتر أو الدعاء المتواتر وهو:" الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا"، و

 الموتة الصغرى وهي النوم.
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 أنت مستحق للوجود، 

 من ذلك! 
ً
ي اإلسقاط النجمي تتأكد يقينا

 وف 
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 خامسالفصل ال

 طرق القيام باإلسقاط النجمي تصنيفات 

 

البشري يرفض ممارسة اإلسقاط لعل أبسط طريقة لتنفيذ اإلسقاط النجمي بعيد عن التعقيدات، ألن العقل 

النجمي؛ يرفضها ألنها تزعزع كل ما يعتقد العقل عن ثبات هذه الحياة ورسوخ معتقداتها، كلها ستتزعزع 

 !ما إن تنجح أول مرة بفتح عينيك لتجد نفسك في اإلسقاط النجمي

فقط ما تحب. أي ما إن تنجح حتى تعيد النظر وتهدم كل ما تعرف وتعود إلنشاء ما تشاء، ليس كل شيء 

أن عقلك وبشكل غريزي يعرف أن النجاح في اإلسقاط النجمي يعني تدمير كل ما يعتقد؛ أي تدمير كل 

َي هذه الحياة  ، فهو موجود -إن صح التعبير-رواسخ وثوابت هذه الحياة التي عمل على إرساءها منذ أو َوع 

 ة وهو في إرساء وإعمال لهذه المفاهيم.كان وال زال وسيبقى إلى األبد وإنما منذ أن وعي هذه الحيا

 .اإلسقاط النجمي مجرد حلم ولكنه بشكل إرادي وواعي

عندما تغمض عينيك في الليل لتخلد إلى النوم وترى الحلم فإنه يسمى حلماً تقليدي، عندما تكون  ؟ماذا أعني

ً أي أنك تعلم أنك تحلم أثناء الحلم؛ فهذا يسمى بالحلم الجلي أو النقي  في بعض -أثناء الحلم واعيا

البعد المادي (؛ هو مجرد حلم وتحدث أحداثه في بعد وتردد غير هذا Lucid Dreaming) -الترجمات

 والتردد الفيزيائي وإنما بعد آخر، إال أنه مختلف عن الحلم أنك تعرف أنك تحلم.

 إذن نقول:

 ما يعرفه البشر ويكون يحلم وال يدرك أنه حلم حتى يستيقظ من النوم. :الحلم التقليدي هو •

أن يستيقظ أثناء الحلم ليدرك أنه يحلم، ال يملك إرادة، ال يملك حرية، ال  أما الحلم النقي/ الجلي هو: •

 .يغير هذا الحلم -إدراك أنه يحلم-يتحكم بالحلم ولكنه يعلم أنه يحلم وغالباً هذا اإلدراك 

ً أنك تحلم وتتحكم  ثم هناك النوع الثالث ما يسمى باإلسقاط النجمي وهو: • أن تكون تحلم وواعيا

 بالحلم. 

  :ك من يفرق بين التحكمهنا

-  ً  إن كانت أحداث الحلم تحدث في غير هذا البعد المادي فإنها تسمى سفراً نجميا

 (Astral Travel). 

 .(Astral Projection)وإذا كانت تحدث أحداثه في البعد المادي فهو  -

يسمى باإلسقاط إذن السفر النجمي هو أن تبحر وتنتقل في البعد النجمي وهو نظير البعد المادي، وما 

فهي  ن؛إذ النجمي هو أن تسقط وعيك من البعد النجمي إلى البعد المادي دون أن تندمج مع جسدك المادي.

 سمه ما تشاء باختالف الحضارات.  ،خدعة ذكية وحقيقية جداً وتحدث لمن يشعر بالجاثوم أو شلل النوم



 

 Astral Projection                                                                                                       اإلسقاط النجمي 

 19الصفحة  اإلسقاط النجمي: تمرد على الحياة المادية

 

القتراب من الموت أو االختطاف الفضائي هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر كالمعجزات الدينية وتجربة ا

يكون فيها الوعي منفصالً عن الجسد المادي ولو بشكل مؤقت ولو لم يغادر موقع الجسد  أو أو أو...

المادي؛ أي أنه يكون منفصل ولكنه الزال يلبس الجسد المادي وكأنه يلبس عباءه. إذن فاإلسقاط النجمي 

لمادي، يبدو األمر صعب ولكنه يحدث كل ليلة عندما تنام بكل بساطة هو أن تفصل وعيك عن جسدك ا

وتحلم فإن وعيك ينفصل عن جسدك المادي. فانفصال الوعي عن الجسد المادي هو أمر صعب، عندما 

تفكر فيه تشعر أنه صعب جداً ولكن عندما تعلم أنه يحدث كل ليلة في حلمك فإن األمر يصبح أبسط 

 وأسهل.

 طة نظرياً، صعبة عملياً ولكنها ليست مستحيلة. ظاهرة اإلسقاط النجمي بسي

عندما نقول بأنها مجرد فصل الوعي عن الجسد تشعر بأن األمر مستحيل، عندما نقول بأنه يمكن لكل أحد 

أن يفعل األمر، يبدو األمر بسيط. بين االستحالة والسهولة هناك خط رفيع حيث تكون درجة صعوبة هذه 

سد ليس أمر مستحيل، معرفة أنك تقوم به كل ليلة عندما تنام وتحلم، أن الظاهرة؛ ففصل الوعي عن الج

 الحلم ذاته هو انفصال للوعي عن الجسد هذا بحد ذاته يعطيك الثقة بأن ظاهرة اإلسقاط النجمي ممكنة جداً.

سقاط ولكنها ليست بالسهولة التي يتخيلها المبتدؤون وعادة يقع في هذا الخطأ كل أو أغلب المبتدئين باإل

وليس -النجمي، تجد أنه متحمس جداً ويحاول القيام باإلسقاط النجمي ويجد صعوبة في فصل الوعي 

 عن الجسد، الروح مجرد رمز عند بعض من يعتقد فيه وال وجود لها في معتقدات أخرى. -الروح

 الوعي هو هذا الشاهد الذي يرى من خالل عينيك ويسمع من خالل أذنيك ويفكر بعقلك.

الوعي، عندما تنام ال يكون الوعي مع الجسد لذلك ال تسمع، ال تعي ما يحدث حولك. فهذا الشاهد ففصل 

ل العقل؟  ه الوعي بشكل مؤقت، أنت تسميه العقل عادةً ولكن من الذي يُشغّ  الذي يرى من خالل عينيك سم 

 فاإلنسان يموت ويبقى عقله حياً إكلينيكياً إن أردت طبياً. 

بتدئ أن يفصل الوعي عن الجسد ويفشل ألول مرة يبدأ باليأس وهذا اليأس بحد ذاته نجاح فعندما يحاول الم

  للعقل في أن يمنع ظاهرة اإلسقاط النجمي.

أن العقل يعلم أن نجاح اإلسقاط النجمي يعني زعزعة كل  -كما أسهبت في البداية- ؟لماذا يحاول العقل

داقيتها وبذلك يفقد العقل سلطويته ويسقط عن مكانته التي الحياة، ال يعني أنها ستختفي ولكنها ستفقد مص

 كان فيها طول حياتك.

( وبشكل فني نقول بأن: Technicallyبعيداً عن هذه الفلسفة وإلى اإلجابة حيث السؤال، بشكل بسيط )

 العقل عندما ينام والوعي الزال مستيقظاً فإنه قد حدث االنفصال بالفعل.

المشكلة أنه رغم آالف الليالي التي ينامها اإلنسان ال يحدث األمر والسبب هو أن العقل ال ينام إال وقد فقد 

الوعي اإلنسان أو نام الوعي مع العقل. العقل ينام مع الجسد، عادةً تفقد الوعي والزال جسدك مستيقظ 

ينام الجسد مع العقل. هذه الفترة الوجيزة هي ولكنه لوهلة أو لبرهة بعدها ينام الجسد؛ أي أن الوعي يُفقد ثم 

ما تشعر به أحياناً بأنك تسقط من مكان عالي أو أنك تسير على جسم غير مستقر وتجد أنك تسقط ويكون 

 %90شعور السقوط حقيقي، الشلل عكس هذا أتكلم عن الظاهرة األكثر شمولية من شلل النوم تصل إلى 

 عند البشر. %95أو 
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ونك وأنت تعبان تلقى أن وعيك اختفى لكن جسمك لسا ما انشل العكس تماماً، ففجأة تلقى أول ما تغمض عي

نفسك طايح من مكان عالي جداً أو أنك ماشي على شيء غير مستقر وتلقى نفسك بتطيح منه، كرة أو عتب 

 أو سلم أو شيء، ما حدثت لكم هذه الظاهرة؟

ينفصل عن الجسد إلى بعد آخر يرسم فيه هذا السلم أو الكرة أو هذا ما يحدث عندما ينام الوعي فإنه ينتقل/ 

ً لما شعرت بالسقوط  -أتحدث عن الوعي-حافة الجبل ويقف عليها  ثم يسير ويسقط. لو كان الجسد نائما

الستمريت في الحلم وسقطت وارتفعت وطرت كما يحدث بشكل جنوني بكل األحالم، ولكن ألن هذا الحلم 

يزة بين نوم الوعي ويقظة الجسد والعقل فإنك تشعر حرفياً بجسدك بأحداث هذا الحلم؛ حدث في الفترة الوج

 كالسقوط أو عدم االستقرار واالتزان.

وال تشعر ألن العقل يكون منفصالً أو نائماً فال  ،أنه في كل ليلة تنام ينفصل وعيك عن جسدكإذن فأعيد: 

 تشعر حقيقةً بانفصال الوعي أو نومه.

ً ويحدث عادةً عندما يستيقظ الوعي والجسد نائم، هنا هذه الظاهرة المسماة بشلل شلل النوم ا لعكس تماما

النوم أو الجاثوم هي العكس تماماً؛ الجسد نائم والوعي مستيقظ فيحاول الوعي أن يتحرك بالجسد فيجد أنه 

يتخيل الشيء حتى مشلول وألن الوعي منفصل عن الجسد فإنه من الممكن له أن يتخيل ما يشاء وما إن 

يتجسد له، لذلك عندما يشعر أن هناك من هو معه في الغرفة فإنه يرى ويسمع ويحس بمن هو معه في 

 الغرفة. فهي العكس تماماً، هي مقلوب العملية أو الظاهرة.

 .ثم تبدأ األحالم< ثم يليه الجسد  < فالتسلسل الطبيعي هو: أن ينام الوعي

أحياناً ينام الوعي تبدأ األحالم قبل أن ينام الجسد وهنا يتحرك الجسد أثناء الحلم ويبدي ردة فعل لهذا الحلم. 

اآلن العكس، أحياناً تكون تحلم والزال الجسد مشلوالً ثم يستيقظ وعيك فيحدث كل ما تتخيل، كل ما تخاف 

 يتجسد أمامك. 

 ف يمكن لك أن تنجح في اإلسقاط النجمي؟اآلن شرحنا أن العملية تحدث كل يوم، إذن كي

 : -وهنا زبدة الموضوع وخالصة األمر-ما يتطلبه األمر لكي تنجح باإلسقاط النجمي 

 الطريقة المباشرة.عليك أن تسمح لعقلك وجسدك أن ينامان ووعيك الزال مستيقظاً؛ هذه هي  .1

وجسدك ثم توقظ وعيك دون  هي أن تسمح لوعيك أن ينام ثم أن ينام عقلك الطريقة الغير مباشرة .2

 أن توقظ جسدك.

هي بسيطة جداً، عّود نفسك على أال تتحرك في فراشك وال تفكر وال تحاول  الطريقة المباشرةسأشرح 

اإلنصات أو مراقبة األشياء التي تتحرك أو تحس بأي شيء معك؛ أي أنك تحاول تعطيل حواسك الخمس 

ومعها تعطل حركة جسدك وتعطل أفكارك. هذا التعطيل المؤقت يوهم عقلك أنك كوعي قد نمت، فماذا 

ل الجسد أو العقل، ما نسميه شلل هو انفصال الوعي عن الجسد، هذا االنفصال يحدث معه يحدث؟ يقوم بش

بعض الهلوسات، بعض األصوات، بعض الترددات واالهتزازات وهذه عالمات نجاح وال تخيف ولكن 

البعض يشعر بالخوف فتحدث له تجارب مخيفة؛ لذلك يحيط باإلسقاط النجمي كظاهرة أو كتجربة هالة من 

 عب حرفياً طلعوا أفالم وكتب عنه أنه شيء مرعب. ال شك، فهناك يقف اإلنسان أمام كل ما يعتقده.الر
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أن تسمح لجسدك وعقك أن ينامان ووعيك الزال يقظاً وبهذا يحدث االنفصال  هذه هي الطريقة المباشرة؛

  .وتختار أن تحرك وعيك كيفما تشاء إلى أي مكان تشاء وإلى أي زمان تشاء

كنك رؤية األموات أو منهم سبقوك في الحياة، يمكن لك أن تعيش أو أن تعيد عيش لحظة من فنعم يم

اللحظات، يمكن لك أن تذهب إلى مكان بعيد جداً عنك في هذه اللحظة الحالية، كل هذه الخيارات متاحة. 

 لي.يمكن لك أن تمارس هذا األمر في البعد المادي الواقعي كما هو أو أن تمارسه في بعد خيا

أن تسمح لعقلك وجسدك أن ينامان ووعيك الزال مستيقظاً؛ هذه الطريقة صعبة، تتطلب مهارة عالية في 

إصمات العقل، تتطلب صبر وقدرة على االنتظار لذلك ال ينجح الكثير في اإلسقاط النجمي، ويحدث كثيراً 

ال وال يعلمون السبب لمن يمارسون التأمل وبعض الطقوس الدينية كالصالة بخشوع؛ يحدث لهم انفص

ويعتقدون بأن هناك من أتى أو زارهم كالمالئكة وغيرها والسبب هو أنه مر بظاهرة اإلسقاط النجمي، هذه 

 هي الطريقة المباشرة.

هي أن تسمح لجسدك بطريقة طبيعية أن ينام ووعيك أن ينفصل وينام ومن ثم  الطريقة غير المباشرة

يُفضل كل ساعة ونصف عشان -نبه كل ساعة أو ساعة ونصف كأن تضع م توقظ وعيك بشكٍل مستمر؛

 .-تكون في دورة األحالم أو حركة العين السريعة

المرة األولى عندما تستيقظ كل ما عليك هو أن تتذكر أنك كنت نائم وأنك كنت تحلم وأنك ستعود للحلم 

نفسك بنفس األمر الذي وارجع للنوم، وبعد فترة وجيزة سيرن المنبه بعد ساعة أو ساعة ونصف وذكر 

حدث وستالحظ أنك في المرة الثانية أو الثالثة ستستيقظ أثناء الحلم وستعرف أنك تحلم أثناء الحلم، وهذا 

هو النجاح وعندما تحدث هذه العملية وعندما تعود لجسدك اعلم أن وعيك منفصل، ال تحاول تحريك 

ل كيف هو شكل جسدك وهو ملقى على جسدك حاول أن تراقب جسدك، أن تنظر إلى جسدك، أن تتخي

 السرير.

ما سيحدث حقيقة هو أن وعيك سينتقل إلى الطرف اآلخر من الغرفة لترى نفسك فيه وهي ملقاة على 

 السرير، جسدك ملقى على السرير، ستظن وكأن األمر حلم ولكن هذا هو اإلسقاط النجمي.

ير عندها وقت كافي للسهر ولخبطة النوم خصوصاُ مع فترة اإلجازات اآلن الناس تخلص اختبارات ويص

وكذلك عندها وقت تلعب في نمط النوم إنها تحط منبه وكذا، فقد تكون الطريقة غير المباشرة ما فيها ضرر 

 كبير لحياتك اليومية والتزاماتك.

كل مرة تستيقظ حاول أن ترى جسدك كيف هو، في لحظة من اللحظات ستجد أن ما تسميه بجسدك 

 وعيك يقفز إلى الطرف المقابل من الغرفة.النجمي أو 

 الطريقة المباشرة وغير المباشرة؛ هذا تصنيف وليس طرق. 

حالم الجلية، الطريقة البسيطة ولكنها طويلة هي أن ينجح في األ ،ع الوصول لإلسقاط النجميييستطلمن ال 

االستيقاظ، أن يكتب أحالمه، أن تذكر أثناء الحلم ففور يأن يذكر نفسه في كل حلم أنه كان يحلم، إن لم 

 يتذكر أحداثها ...إلخ
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سيجد أنه في يوم من األيام مستيقظ في الحلم، وعندما يستيقظ في الحلم ستكون الخطوة القادمة أن يتحكم 

في الحلم. طبعاً أول مرة يستيقظ في الحلم اإلنسان راح تكون مشاعره غير متزنة، متقلبة، فهذا التقلب في 

يخرب التجربة وراح تصحى من الحلم. المرة الثانية الثالثة الرابعة بعدها تلقى نفسك عندك  المشاعر راح

قدرة على كبح مشاعرك، مش أنك تغضب أو تخاف أنها تخرب قد ما هو أنك ما تتأثر عاطفياً؛ ال أنت 

ه ولكن دون اللي تستانس وتتحمس زيادة عن اللزوم وال أنت اللي ما يعنيك أي شيء األمر، أنت متشوق ل

 .-إن صح الوصف-جلبه 

، ممكن إنك تنجح في اإلسقاط -ويا كثر الناس اللي ناجحين باألحالم الجلية-عندما تنجح باألحالم الجلية 

النجمي عبر التدخل في أحداث الحلم ولكن التفكير الزائد تماماً كالمشاعر الزائدة قد يؤثر على الحلم لذلك 

حلم الجلي دون أن تفكر بالحركة فقط تستشعر، فأنت عندما تسير في يجب أن تتعلم كيف تتحرك في ال

حياتك اليومية في واقعك بجسدك المادي؛ أنت ال تفكر بتقديم قدمك األولى ثم الثانية أو أحياناً ال تفكر حتى 

إلى أين أنت ذاهب! تجد نفسك بشكل غريزي تحرك جسدك بتناغم وتناسق وتذهب للمكان الذي تريد دون 

فكر بشكل واعي إلى أين أنت ذاهب، أنت تعلم ما تريد ولكنك ال تفكر بالذهاب إلى هذاك المكان، فقط أن ت

 معرفتك بما تريد يجعل كل هذه الخطوات تحدث، واألنفاس كذلك وغيرها والكالم.

ك ال ال يختلف اإلسقاط النجمي عن الحياة المادية، عندما تفكر في حياتك المادية بشكل كبير جداً تجد أن

تستطيع إنجاز أي شيء؛ كذلك هو األمر لإلسقاط النجمي. تخيل اإلسقاط النجمي وكأنها أول لحظة وأول 

يوم لك كطفل، تفتح عينيك كل شيء جديد، ال تفهم شيء، ال تستطيع الحديث أو التفكير حتى، يتطلب 

الظواهر رغم  األمر وقت حتى تقف على قدميك وتتحرك بانسيابية. من أعظم التجارب ومن أعمق

المساعي والمحاوالت في نشرها إال أنها تبقى سر عظيم من أسرار هذه الحياة وهذا الوجود، موجودة في 

 كل الحضارات بأسماٍء وأشكال مختلفة؛ لعل اإلسراء والمعراج أحد أهم أشكالها وصورها.
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د نفسك أن تؤمن  ،عوِّ

 ،واحدة لإلسقاط النجمي أنه ال يوجد طريقة 

 ما دمت:  -أو حتى بدون طريقة-كل الطرق ناجحة 

 ! مؤمن بصحته، وواثق بقدرتك عىل النجاح
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 الفصل السادس

 تقنيات اإلسقاط النجمي 

 

 
أساليب تقنيات وطرق وممارسات اآلخرين بعد توثيقها على شكل منهجيات محددة وتقنيات هنا تجد 

نه ال يوجد ما يسمى بطريقة ناجحة للكل في أن تعرف أيجب  كنول، لتعطي نتائج مضمونة ؛مجربة

 مما يجعل البشر يتفاوتون في نجاحهم وفقا لقدراتهم ؛خرى حسيةأو ةفهناك طرق تخيلي، اإلسقاط النجمي

 (.و التخيليةأ الحسية)

 

 بمعنى ليس- واإلناث الذكور أن بل ،الطرق تختلف لذا ؛بوعيهم معتقداتهم، في يختلفون البشر مختلف

 المرأة أو الرجل طاقة أو ذكورية، المرأة أو الرجل طاقة بمعنى ولكن أنثى وجنسها ذكر جنسه أن الجنس

 طبيعة تختلف نإذ ،التجارب طبيعة تختلف -( (Masculine energy vs Feminine energyأنثوية

 . النجمي اإلسقاط في للنجاح المستخدمة التقنيات

 أو عاطفيين اآلخر وبعضهم ( (Intellectualأكثر فكري أكثر، عقلي البشر بعض أن هنا نقصده وما

 يعني ال ولكن عاطفيين اإلناث وغالبية فكريين الرجال أو الذكور غالبية أن يحدث. أكثر مشاعريين

 بالمفهوم وإنما الفيسيولوجي بالمفهوم ذلك أعني وال أنثى ةمرأ كل وال ذكر رجل كل أن بالضرورة

 .الطاقي

ً  ذكر أنه بالضبط ليس األنثوية طاقته من أعلى الذكورية طاقته يعتبر عقلي إنسان فكل  طاقته ولكن تماما

 يكون فعندما. بساطة بكل التجارب أنواع من نوع يعتبر جيد وال سيء أمر ليس وهو أعلى، الذكورية

 العاطفيين البشر أما، له فعالية أكثر ،له وأنجع أنجح مباشرة الغير التجارب أكثر؛ ذكوري إنسان

 .فعالية وأكثر لهم أنجح المباشرة فالتجارب الروحانيين أو المشاعريين

 الطرق ولكن الطريقتين بكال ناجح (،(Feminine أو األنثوي فكري الغير العاطفي اإلنسان يكون ربماو

 .أسرع المباشرة

 

 

 1 اإلسقاط النجمي:تصنيفات طرق 

 

يعمد فيها الممارس إلى المحافظة  النجمي هي أحد طرق اإلسقاط الطرق المباشرة: .1

 على يقظته واالقتراب من حالة السبات جدا دون الدخول فيها.

 

هي أحد طرق اإلسقاط النجمي تكون عبر استخدام النوم  الطرق الغير مباشرة: .2

 كوسيلة لفصل الوعي عن الجسد، ومحاولة االستيقاظ دون العودة للجسد.

 

                                                      
 http://isqat.weebly.comعلى الموقع:  (كتاب الظاهرة)على الدليل العملي لتطبيق اإلسقاط النجمي أيضاً  يمكنك االطالع 1
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 طريقة مباشرة

 (األلوانطريقة )
 

 ي!سقاط نجمإعقل مستيقظ" + "جسد نائم" = "
 

 

  اً!طالقإتقنيات معقدة  لىإنت ال تحتاج ي، أهذا كل ما تحتاجه للقيام باإلسقاط النجم ،في الواقع

 ليكم الطريقة:إو

 

 ً  :عقلكردد في  عندما تكون مرتاحا

  .لى عقلكإحاول تحريك وعيك  ظ"عقلي مستيق"

 ولة!وحرك وعيك نحو جسدك. األمر بهذه السه م"نائ جسدي: "لثم ق

 

فرق بين العقل والجسد؟ ما يمكنك فعله لتسهيل األمر هو تصور لونين ليمكنك التبديل بين أوقد تسأل كيف 

 .وعقلك بلون برتقالي جسدك بلون أزرق فاتحن أ تصور"عقلي مستيقظ" و "جسدي نائم"،  ؛حالتي التقنية

 

جسدك باللون األزرق  لصورةيق( قل في عقلك: "عقلي مستيقظ" وأنت متخيل عندما تستنشق )شه

ن عقلك مستيقظ قم بزيادة سطوع عقلك البرتقالي وإطفاء لون جسدك أوبما  .وعقلك بلون برتقالي الفاتح

لوان جسدك أوقم بعكس االمر مع م" جسدي نائ: "ثم افعل العكس عندما تزفر قلعاً. قل سطوأليصبح 

 .سطوع جسدك وقلل من سطوع عقلك()ارفع 

 

ستصل االعراض الى ، سقاط من اهتزازات وتنميل وطنين وغيرهاستمر بالعملية حتى تبدأ اعراض اإل

مر أعندما تشعر بهذا الطفو فكر في ، سينفصل بشكل ما أوعندها سيطفو جسدك النجمي ، قمتها ثم ستخبو

 .وسيتحقق مباشرة

 

الذي تقوم  حسب الجزء: "عقلي مستيقظ" أو "جسدي نائم"، تقولن أ! خيرأ مرأفقط تذكر  ،هذا كل شيء

ً أليه )عقلك إبتحريك وعيك   .(م جسدك تباعا
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 طريقة مباشرة

 لتصوير(طريقة ا)
 

 

 

 

 اذهب الى مكان استرخائك المعتاد وقم بالتقاط صورة لك 

 )تصوير ذاتي او بمساعدة شخص( 

 النجمي ال تقل عن مترين.وأنت في وضع استرخاء واستعداد لإلسقاط 

لفترات طويلة من ، انظر الى الصورة بإمعان وبشكل مكثف حتى ترسخ بكل معالمها في ذاكرتك

 يومك.

 

 !عندما تحاول ممارسة اإلسقاط النجمي في المرة القادمة، تذكر الصورة

 سكات عقلك إن يكون ذهنك صافياُ من خالل أيجب 

 .بشكل جيد معك(و غيره من الطرق التي تعمل أ)بالعد 

 

 و التي تليها!أول مره أقد ينجح األمر من 

 فقط واصل النظر الى الصورة، وتذكرها طوال يومك! ولكن حتى ولو لم تنجح مباشرة

 واقفاً مكان التقاط الصورة! ،عندما ينجح األمر، ستجد جسدك النجمي

نك أمما يعني ، دوءلى جسدك المادي مسترخي بهإنت تنظر! من خالل عيني جسدك النجمي!! أو

 !بالفعل نجحت في اإلسقاط النجمي

 

 فكر بما تريد وسيحدث  فانطلق في رحلتك النجمية،

 . إلخ(.)الذهاب الى مكان، الطيران، اختراق الجدران..
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 طريقة مباشرة

 لبقعة الحمراء(طريقة ا)
 

 

 

 

 

 .النوم منالطريقة بسيطة ولكن تعمل بشكل عظيم، يجب عمل الطريقة بعد ساعات 

 

ً أبق عينيك مغلقتين. وأثناء االستيقاظ من النوم، أ وال تحرك أي من  بق على جسدك ساكناً تماما

مجددا ولكن هذه المرة بهدف محدد مزروع في بالك بشكل  ن تعود الى النومأ الفكرة والهدف فك،طراأ

 م.متماسك لدى استغراقك في النو

 

نت جالس على ألى جانب سريرك وإرض كبيرة على األ راءناء استغراقك في النوم تخيل بقعة حمأث

 رض بجانب سريرك.على األ ك(وعيال وهي أ)البقعة الحمراء. فقط تخيل نقطة محورية 

 .نت تغفوأبشكل قوي ومتماسك و ةبق هذه الفكرة متأصلأ

 

 األرض!ثيري على ذا سار كل شيء على ما يرام، الشيء التالي الذي سيحدث، سيسقط جسدك األإ

 

 خارج جسدك. سك()نف  وتجد وعيك  ،وعيك و يوقظ(أ)هذا التمرين في الواقع ينير 
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 طريقة مباشرة

 االسترخاء المضطرد(طريقة )
 

 

 

 .ن نركز على كل عضلة للحظات قليلةأبدأً من قدميك يجب 

 على.لى األإوتحرك  (To relax that part) ثم نقوم بـ تهدئته ذهنيا

 الخطوات لكل مجموعة عضالت )القدم الساق الفخذ البطن الصدر الخ(.كرر هذه 

ً أن البدء من أعلى أعلماً  ،كما يمكنك البدء من الرأس نزوالً )القرار لك كثر كمية أن أل كثر نجاحا

 (!منطقة الفكينتوتر تتواجد في 

 

 خطوات االسترخاء المضطرد:

 

 استلق على ظهرك، واغلق عينيك. -1

بقدميك حس بوزنهما. وبوعيك قم بتهدئتهم واغرقهم في السرير. ابدأ من اصابعك وتقدم اشعر  -2

 حتى كعبك.

 اشعر بركبتيك، حس بوزنهما وبوعيك قم بتهدئتهم واغرقهم في السرير. -3

 اشعر بساقيك وافخاذك. حس بوزنهما. وبوعيك قم بتهدئتهم واغرقهم في السرير. -4

 

نفاسك. وبوعيك ارغب بتهدئتهم. عمق انفاسك قليال واشعر أاشعر بمعدتك وصدرك. حس ب -5

 بمعدتك وصدرك يغرقون في السرير.

 اشعر بأردافك أحس بوزنهم. وبوعيك قم بتهدئتهم واغرقهم في السرير. -6

 اشعر بيديك. حس بوزنهما. وبوعيك قم بتهدئتهم واغرقهم في السرير. -7

 بتهدئتهم واغرقهم في السرير.أشعر بذراعيك. حس بوزنهما. وبوعيك قم  -8

 اشعر بساعديك. حس بوزنهما. وبوعيك قم بتهدئتهم واغرقهم في السرير. -9

 

 اشعر بعنقك. حس بوزنه. وبوعيك قم بتهدئته واغرقه في السرير. -10

 اشعر برأسك وجمجمتك. حس بوزنهما. وبوعيك قم بتهدئتهم واغرقهم في السرير. -11
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تطلب االمر(.  إذا)افتحه  اعط اهتماما خاص لعضالت فكك. قم بتهدئتهم. كاشعر بفمك وفك -12

 اشعر بفمك وفكك يهدؤون وأغرقهم.

اشعر بعينيك. تحسس وجود توتر بهما. تحسس ان كنت تغلق اجفانك بالقوة وبوعيك قم  -13

 بتهدئة اجفانك واشعر بالتوتر ينزلق بعيدا عن اعينك.

وبوعيك قم بتهدئته واشعر بانزالق التوتر ليغرق في اشعر بوجهك ووجنتيك )خديك(  -14

 السرير.

)فحص( لكامل جسدك بحثا عن اي جزء متوتر، وقم بتهدئته  بذهنك )بعقلك( قم بعمل مسح -15

 واسمح له بالغرق في السرير.

 تطلب األمر. إذاأعد التمرين )العملية( كاملة  ،الخطوة األخيرة -16

 

اردت ان  إذالدى اتمام التمرين ستشعر بفرق ملحوظ. ستشعر بأن جسدك كله مسترخي تماما. 

 عمق االسترخاء، قم بإعادة التمرين. تُ 

 

 ً تحتاج العملية حتى عشر دقائق ولكن مع التمرين، يمكنك الحصول على نفس النتائج خالل  مبدئيا

 و أقل!!أدقيقة! 

بالتمرين عدة ثواني  ،يقة على كل جزء حتى يسترخين تقضي دقألى إعندما تبدأ قد تحتاج 

 .ستكون كافية

 

 التمرين هو المفتاح!
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 طريقة مباشرة

 مونرو(طريقة )
 

 

 

" هو أحد أهم رواد علم الخروج من الجسد من علماء الغرب، وقد نجح في الخروج من مونرو"

في هذا المجال كتب ومؤلفات كثيرة. كما قد أنشأ الجسد "اإلسقاط النجمي" مئات المرات وله 

 للصوتيات الثنائية.  "Hemi-Syncمنتجات شركة "

هذه الطريقة من أنجح التقنيات المستخدمة في اإلسقاط النجمي، ويؤخذ عليها طولها وعدم 

 بساطتها.

 

 الخطوة األولى: استرخاء الجسم

 

األول، بل وربما الخطوة األولى نفسها" وفقا لمونرو، "القدرة على االسترخاء هي الشرط 

وهذا يشمل االسترخاء الجسدي  للحصول على تجربة خروج من الجسد ناجحة "اسقاط نجمي"

استرخاء العضالت  والذهني. مونرو ال يشير إلى طريقة تحقيق هذا االسترخاء، ولكن تمرين

 .تمارين التنفس العميق مثبت انهما يعمالن بشكل جيد إلى جانب "داالسترخاء المضطرالتقدمي "

 

 "الخطوة الثانية: أدخل حالة "حدود النوم" أو "النعاس

 

للقيام بذلك على وجه  مجدداً، مونرو ال يوصي بأي طريقة. "حالة النعاسهذا ما يعرف باسم "

 .بقاء ذراعك العلوي على السرير، أو األرضإن ترفع ساعدك، مع أحدى الطرق هي يد. إالتحد

مع الممارسة يمكنك  حالما يغلبك النعاس وتغفو، سوف يسقط ذراعك! مما سيوقظك مرة أخرى.

 ." دون استخدام ذراعيكحالة التنويمن تتعلم السيطرة على "أ

اجة". عندما تبدأ صور أخرى دخول و "حأخرى، وهي التركيز على صورة شيء أهناك طريقة 

عن بعد  مراقبة)تدخل فكارك، تكون قد دخلت "حالة النعاس" بالفعل! شاهد هذه الصور دون أ

 .مر سيساعدك أيضا على الحفاظ على حالة السباتفقط(! األ

 (.(A مونرو يدعو هذه الحالة حالة

https://twitter.com/WeR_Gods/status/332238906865102848
https://twitter.com/WeR_Gods/status/332238906865102848
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 (A)ة إي الخطوة الثالثة: تعميق حال

 

ابدأ بتصفية ذهنك. الحظ مجالك البصري باستخدام عينيك المغلقة. ال تفعل أي شيء اخر لفترة 

بعد فترة من الوقت، قد  من الوقت. ببساطة أنظر من خالل جفونك المغلقة في السواد الذي أمامك.

  فقط تجاهلها. ن،ليس لديها تأثير معي تالحظ أنماط ضوء. هذه ببساطة تفريغات عصبية

 !تتالشى أنماط الضوء، تصبح قد دخلت الحالة الثانية بنجاح عندما

 (.Bي )وهي ما يدعوه مونرو حالة ب

 

 (.Cسي )وهي ما يدعوه مونرو حالة  ءمن هنا، يجب أن تدخل حالة أعمق من االسترخا

ً  وهي في فراغ  حالة من االسترخاء تفقد معها كل وعيك بجسدك والحواس المحفزة. أنت تقريبا

 .مصدر التحفيز الوحيد لك هو أفكارك الخاصةن أحيث 

 

 (. Dدي ) حالة يو الخروج( هأالحالة مثالية لترك جسمك )االنفصال 

 لى الحالة باختيارك! إعندما تصل ( C) سي لةوهي حا

 ي.عن راحة وانتعاش وليس تأثير التعب العاد

 

  (،Dدي ) للوصول الى حالة

 .في الصباح أو بعد قيلولة قصيرةمونرو يقترح أن تتدرب على الدخول إليها 

 

 الخطوة الرابعة: أدخل حالة من االهتزاز

 

هذا هو الجزء األكثر أهمية من هذه التقنية، وأيضا األكثر غموض. وقد الحظ العديد من 

لطيف، أو كما يجري عند الممارسين هذه االهتزازات في بداية اإلسقاط. يمكن الشعور بها كوخز 

قد يكون السبب في الواقع ان الجسد  تمرير الكهرباء من خالل الجسد. أسبابهم غامضة

 .نجمي/االثيري يحاول الخروج/االنفصال عن الجسد المادي

 

 :للدخول في حالة االهتزازات، مونرو ينصح باتباع التعليمات التالية

)كالساعات او القفازات  التي يمكن لمس بشرتكإزالة كافة المجوهرات أو غيرها من المواد  -1

 (.وغيرها

 .خفف اضاءة الغرفة بحيث ال يعبر أي ضوء من خالل جفونك، ولكن ال تطفئ كل األضواء  -2

3-  ً الشمال  مع محور الشمال والجنوب، ورأسك يشير نحو االستلقاء وجسدك متعامد طوليا

 ي.المغناطيس

مغطى بحيث يكون الوضع  أبقىتأكد من ارتخاء جميع المالبس )فضفاضة بما فيه الكفاية(، ولكن  -4

 .كثر دفئاً )قليال( مما تعتبره مريحاً لكأ

 .يزعجك على اإلطالق تأكد من أنك في مكان وزمان، لن يكون فيهما أي ضجيج  -5

 .أدخل حالة من االسترخاء -6

الجلسة المقبلة والتي من  ذكر كل ما يحدث أثناءردد التوكيد اللفظي )خمس مرات( "سوف أت -7

 ."شأنها أن تكون مفيدة لي

 .انتقل إلى التنفس عن طريق فمك وهو نصف مفتوح -8

 .فيما تقوم بالتنفس، ركز على الفراغ أمامك -9

حدد نقطة على بعد نصف متر عن جبينك، ثم غير النقطة المرجعية )نقطة التركيز( إلى بعد  -10

 .مترين
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درجة إلى أعلى عن طريق رسم خط محور وهمي مواز لجسدك صعودا  90قطة قم بإدارة الن -11

فوق رأسك. ركز هناك وابدأ الدخول في حالة االهتزازات في تلك النقطة وقم بإعادة االهتزازات إلى 

جسدك. حتى لو كنت ال تعرف ما هي هذه االهتزازات، ال تقلق، ستعلم فورا عندما تنجح في تحقيق 

 .اتصال معها

 

 خطوة الخامسة: تعلم السيطرة على حالة االهتزازاتال

 

تدرب على السيطرة على االهتزازات من خالل دفعها الى عقلك، نزوال الى أصابع قدميك، مما 

 .منها تسري في جميع أنحاء الجسم بأكمله، ايضا تنتج موجات االهتزازات من الرأس إلى القدم يجعل

 تدرب على هذا االمر حتى تتقن خلق االهتزازات وقتما تريد. 

 .بمجرد االنتهاء من السيطرة على حالة االهتزازات، تأهب لمغادرة الجسد

 

 الخطوة السادسة: ابدأ بانفصال جزئي

 

ال تسمح للفكرة  فكار. ابق عقلك مركزا بشدة على فكرة ترك الجسد.المفتاح هنا هو السيطرة على األ

 .د. شرود الفكرة قد يسبب فقدان السيطرة على الحالةبالشرو

اآلن، بعد أن دخلت حالة االهتزازات، ابدأ باستكشاف تجربة الخروج من الجسد من خالل 

 .طالق/تحريك طرف )يد او قدم( جسدك االثيري/النجميإ

 

او  مونرو يقترح أن تقوم بمد طرف حتى تصل الى جسم او شيء مألوف )مثل الجدار قرب سريرك

غيره(. ثم مرر طرفك من خالل هذا الشيء. عد بالطرف وضعه مرة أخرى في انسجام مع الجسد 

المادي، اخفض معدل االهتزازات، ومن ثم قم بإنهاء التجربة. استلق بهدوء حتى تكون قد عدت تماما 

 !!إلى وضعك الطبيعي. هذه العملية من شأنها تهيئتك لالنفصال الكامل

 

 فصل الجسد األثيري/النجمي عن الجسد الماديالخطوة السابعة: 

 

 لك:مونرو يوصي بطريقتين لذ

 (أسلوب رفع جسدك االثيري إلى خارج الجسد المادي)األولى:  •

كثر فأكثر اثناء دخولك الى حالة االهتزازات. كم سيكون أخف وزنا أللقيام بذلك، فكر بأنك تصبح 

ً لطيف في ذهنك بأي ثمن وال تسمح ألي أفكار دخيلة  ن تعوم فوق جسدك. حافظ على هذه الفكرةأ ا

 .بمقاطعتها. ستخرج من جسدك بشكل طبيعي في هذه المرحلة

 

 2(طريقة أخرى هي تقنية "طريقة الدوران" أو تقنية "الدحرجة الى الخارج")الثانية:  •

 بعد ان وصلت الى حالة االهتزازات، حاول االنقالب كما لو كنت تتقلب في السرير. ال تحاول

التدحرج بجسدك المادي. حاول برم جسدك االثيري/النجمي من االعلى لينقلب خارجاً من جسدك 

المادي. عند هذه النقطة، ستكون خارج جسدك ولكن الى جانبه مباشرة. فكر في الطفو الى اعلى 

 .وستبدأ في الصعود الى أعلى

 

كال الطريقتين على ذات القدر من  نَّ أ، لكنه يقول -ولىاأل-مونرو يوصي بأن تبدأ بطريقة الرفع 

 .الكفاءة
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 مباشرةغير طريقة 

 المنبه(طريقة )
 

 

 
لى االسقاط إنه يتم الدخول أونقصد بغير المباشرة ، حد الطرق الغير مباشرةأهذه الطريقة المضمونة هي 

اليقظة وتحتاج الى ما الطرق المباشرة فيتم الدخول بها الى االسقاط من خالل . أالنجمي من حالة النوم

 ة.استرخاء وتأمل وظروف مكانية زمانية كثير

 

 تفاصيل الطريقة:

 

اذهب الى النوم واضبط منبهك ليوقظك بعد مرور  صباحه لالستيقاظ مبكرا، في ليلة يوم لن تضطر في

ن تكون نغمة التنبيه كل ساعة ال أساعتين ثم اضبطه لكي يوقظك كل ساعة )لمدة خمس ساعات( على 

 .ثانية 60ثانية الى  30دى تتع

 ثم اخلد الى النوم بإطفائهحيث يتوجب عليك المشي خطوات لتقوم  ضع المنبه بعيدا عن متناول يدك

عندما تعود للنوم قل . قم واطفئ المنبه وعد للنوم، ن ينطلق المنبه بعد مرور ساعتين من نومكأبعد 

اخلد الى النوم ، ذهب اليه بجسدي النجمي"أسبصوت مسموع وجازم "عندما يرن المنبه المرة القادمة 

 .مجدداً 

 

 .المفترض االن ان المنبه سينبهك على رأس كل ساعة

فقط استحضر رغبتك القوية في اطفاء ، في كل مره يوقظك المنبه، ال تفتح عينيك وال تحرك عضالتك

حد كائيا بعد مرور دقيقة حاول حتى يطفئ المنبه تلق، المنبه واستشعر جسدك النجمي يذهب للمنبه ليغلقه

 -الطنين -عراض االسقاط بدأت باالختفاء )التنميلأن أواستمر بالمحاولة بعد ذلك حتى تشعر ، قصىأ

 .شعور الطفو( -رجحةاأل -االهتزازات

 

عد الى النوم ، (ة مهمة جداً ون لم تنجح قم من مكانك واذهب الى حيث المنبه وعد الى النوم )هذه الخطإ

 ذهب اليه بجسدي النجمي"أالقادمة س ةتقول بصوت جازم "عندما يرن المنبه المر مجددا بعد ان
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 .عاله في كل مرة ينطلق منبهكأوكرر الخطوات 

 

 !مالحظة

لى المنبه بجسدك المادي قبل البدء بالطريقة لمعرفة إن تقوم بتجربة السير من مكان نومك أ من المفيد جداً 

 .حرارة الجورض ودرجة حساس األإمسافة الطريق و

ويمكن رفع فرص النجاح عبر ، لى المنبهإهذا يساعد كثيرا في استشعار وتصور جسدك النجمي يذهب 

 .جعل حرارة الغرفة معتدلة واللباس واسع

 

 !%80لى إهذه الطريقة ذات معدل نجاح عالي جدا يصل  اً:مهم جد
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ي اإلسقاط 
 . النجمي إال حدودك أنتال حدود للتجارب ف 

ي مفاهيمك، 
 ف 
ً
 فكن ال محدودا

ي تجربتك
 ! لتحصل عىل الكون بأكمله ف 
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 الفصل السابع

 3تجارب الممارسين

 

 

 

 

 

 

 
 

 ك!ممن قرروا مشاركة تجاربهم معلإلسقاط النجمي، هنا تجد تجارب الممارسين 
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 التجربة األولى

 تقول صاحبة التجربة:

فجأة سمعت صوت الجرس فقمت ألفتح الباب ولكني لم  ،وكنت نائمه بعمق شديد " كان الوقت في الصباح

وكنت مني  أثقلن الهواء أكنت اشعر  أنىجداً لدرجة  وكنت خفيفةبأني امشي على االرض  أحسكن أ

برؤية  ولكني تفاجأتسريري  وعدت الىعلي  أحدفي سماعة الجرس "مين.. مين" لكن لم يرد  اقول

وجدت نفسي في جسدي  دما فتحتهانوعمت فأغمضت عيني بسرعه  أنىجسدي على السرير فظننت 

 أحد ولكن ال ةيطرق الباب من فتر هأنوأخبرني  بيأوكان خرى أعلى صوت الجرس مره  وقمت فزعه

رأت فتره ق ولكن قبلفكره بسيطة عما هو  وال حتى االسقاط النجميي شيء عن أاعرف  أكنيجيب.. لم 

 ".هذا قبل سنه تقريبا كان معيبالصدفة عنه عندها علمت ما الذي حدث 

 

 التجربة الثانية

 تقول صاحبة التجربة:

واحلم وانا داخل الحلم سمعت صوت جرس بيتنا وقلت هذا  ةكنت نايم، مس صار معي اسقاط نجميأ"

ني بحلم لما عرفت رجع جسدي االثيري لجسمي ، لكن ما فتحت أجرس بيتنا والمكان مو بيتنا وعرفت 

ي طلع من جسمي بعدها على طول طلع جسدي االثير ،جل ارجع ثانيفكرت ، أل تحركت وال عيوني وال

ارجع لجسمي او  السرير وفكرت ورحت للباب الغرفة بسرعه ما ابغىفوق  ءبالهوا ولقيت نفسي متمددة

سف لألطلعت كان النور قوي الن غرفتنا ظالم وبرا نهار ف  واول مااشوفه طلعت من غرفتنا للحوش 

 اعشق االسقاط النجمي".. نها قصير المدةأكن كانت جميله مع توقفت تجربتي ل

 

 التجربة الثالثة

 تقول صاحبة التجربة:

حبيت اجربه "اليوم الفجر نمت الساعة تقريبا ثنتين او ثالث بس انا كنت قبلها قاريه عن االسقاط النجمي 

الهوا من الغرفة اللي كنت فيها للمكان ي ف هحسيت نفسي طاير يشوفني وشفت الشخص اللي احبه بس ما

 ".الشخص كان فالصين وكنت اطير فوقه واشوفه بس ماني ذاكرهذا لشخص وهذا االلي كان فيه ه
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 التجربة الرابعة

 تقول صاحبة التجربة:

جسمي وطرت من الشباك وكنت ابغى اتواصل مع الفضائيين نجحت في االسقاط النجمي خرجت من "

 "ولما نظرت لفوق لقيت عيوني في السماء وكانت كبيرة.

 

 التجربة الخامسة

 تقول صاحبة التجربة:

وشعرت بإحساس التنميل وإحساس  أحركه أقدر"عملت التمرين وحسيت بثقل الجسم بس بنفس الوقت  

بعدها حددت وجهتي أمريكا وحسيت اللي بيصير انا جالسه  غريب خفة مع وعي بجسمي بنفس الوقت

في بالي بعدها ء جا يتكلم غريب شفت خالي المتوفي يطالع فيني بدون ما شيءأوجهه بخيالي؟ بعدها صار 

يصير  شيءهذا كله وأنا بوعيي وأشعر بكل أني أدور على خالي الثاني المتوفي وجدته جالس مبتسم 

بعدها فجأة جاني طائر كبير مثل اللي يظهر في أفالم الكرتون وركبت على ظهره  حولي وأنا أوجهه

دخلت القصر بإحساس انه قصري وكان معاي شخص وطفل صغير  وأدخلني الى منطقة مليانة قصور

 ."وبعدها عدت بوعيي وخيالي وفتحت عيني

 

 السادسةالتجربة 

 تقول صاحبة التجربة:

سنه كنت بالغرفة وابي انام وقاعده افكر فجاه 13"صارت معي سالفه وانا صغيره تقريبا يوم كان عمري 

قدر وشوي وحسيت اني زي اللي صاحية وقمت من  بس ما حسيت اني بطلع من جسمي وابي افتح عيني

دري ايش هذا الشعور دخلت على امي أ ي مانللصالة أل يءرحت اول ش سريري وجلست امشي بالبيت

نا أوقمت وال  فجأة مالمحهم امي وابوي تغيرت فاخفت !؟ وابوي هللا يرحمه وانادي بس مارد علي

 ".نايمة
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 التجربة السابعة

 تقول صاحبة التجربة:

انام فتره انا احياناً كثير قبل ما انام  ء"راح اقول تجربتي وبكل صراحه وهللا العظيم ما اكذب في اي شي

معينه بعدها اصحى فجأة بدون سبب وارجع انام واحس جسمي تعبان ومكسر اول ما ادخل بالنوم احس 

يشدني لمكان ثاني احس ان عقلي واعي انه حلم بس جسمي نايم تماماً ادخل جوا الحلم لدرجه  ءان فيه شي

جسمي احاول كثير اني  مو معقوله انا ما احس بجسمي بس شايفة كل شي احس روحي قاعده تنسحب من

اصحى الني اخاف مررره اخاف ماكنت ادري وش يصير معاي بعدها سمعت باالسقاط النجمي وقررت 

اقرا عنه .. لالمانة اول شي ما صدقت بعدها بفتره رجعت لي نفس الحركة وقررت وانا برضو  خايفة 

به وفي بنت كبيره بنص اني استسلم وادخل جوا الحلم كان الحلم في شارع وناس يركضون مع مدر

الشارع كانت تشوفهم المهم قمت من الحلم كالعادة خايفة لما حسيت روحي تنسحب بعدها قلت راح ارجع 

اغمض عيوني وقررت اكون مكان البنت وهللا العظيم على طول لقيت نفسي اركض مع المجموعة لدرجة 

 اني سمعت صوت المدربة بعدها خفت وحاولت اصحى الين قمت"

 

 جربة الثامنةالت

 تقول صاحبة التجربة:

سنوات تقريبا كنت تعبانة وقتها ولما كنت احكي ألخواتي عن الصوت اللي اسمعه  ٦"بدا معاي قبل 

واالزعاج والمكيف كيف يصير مزعج والهزه والشلل كانوا يقولو ان فيني مس وجن ،،يصير معاي من 

انا اقاوم لما يجيني الن اهلي اقنعوني ان اللي فيني  دون ما اتجهز واحيانا بنفس الوقت اكثر من مره يعني

جن ف اجلس استغفر واقرا المعوذات حتى ينتهي طبعا ما اتجرأ افتح عيوني اخاف اشوف اشيا تخوف لما 

لقيت حسابكم من اول شي قريته عرفت انه نفس اللي يصير معاي وحكيت ألخواتي قالو انو لو فكرت كذا 

سنوات ادور تفسير علمي للي يصير معاي ويوم لقيته يقولولي  ٦ا صار لي بيجيني فصام بالشخصية ان

فصام المهم كذا مره حاولت افتح امس حسيت روحي تنسحب مني ع تحت بس مسكت الفراش وغمضت 

بقوه فتحت وشفت ظل فوق سريري وخفت ،،مره سمعت صوت عجوز تقول تعالي معانا كنت اصحى 

ودت ف صرت اجلس جامده افتح واغمض لحد ما اصحى دام ان ابكي بس من كثر ما يصير معاي تع

بالمية من الناس ماعاد راح اخاف ....انا متأكدة ان اللي يصير معاي مو حلم كأنها  ٩١الشي دا يصير ل 

 حياة ثانية لي وشكرا"
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 التجربة التاسعة

 تقول صاحبة التجربة:

"حسيت نفسي خفيفة قمت من ع السرير وانا اسمع صوت ضربه ع خشب التفت شفت نفسي ع السرير 

جلست اصيح في نفسي شفت يديني بعدين بدت تذوب وحطيت في بالي انها ترجع وبدت ترجع زي اول 

بعدين قعدت امشي مشيه غريبه م اقدر اشرحها وانا اصيح في نفسي ماما ماما رحت امسك الباب بس ما 

 ".اعتقد هذا هو االسقاط النجمي، ينمسك فقلت راح اخترقه وبدال م اخترقه دخلت جواه وبعدين قمت

 

 التجربة العاشرة

 تقول صاحبة التجربة:

"اليوم عرفت اني بحلم وحاولت اطير وطرت شوي لكن قمت، هذا اول حلم قدرت اتحكم فيه من ست 

 سنين"

 

 التجربة الحادية عشر

 تقول صاحبة التجربة:

"أسهل شيء في الدنيا إذا آمنت بقدرتك على فعله يأخذك لعوالم أخرى وعن تجربة شخصية فإني 

 استطعت أن أنجح فيه من أول مرة"

 

 التجربة الثانية عشر

 يقول صاحب التجربة:

"وصلت لالهتزازات اليوم وبوقت قصير. اهم خطوة هي االرتخاء الكامل، وانا دائما كنت وقت التدريب 

 اقنع نفسي خطأ باني مرتخي" 
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 التجربة الثالثة عشر

 تقول صاحبة التجربة:

كنت مرتبة ومستعدة لها دخلت في حالة استرخاء وتأمل عميق حتى وصلت ولى األ ،"تعرضت لتجربتين

 أماكن 3 حدأظر الى جسدي ويغادر الغرفة كنت مقررة سابقا ان من عقلي ان ين معينة طلبت فيهالمرحلة 

الطائرات لة خاطفة سريعة ثم صعدت الى السلم وركبت احدى للذهاب اليها وبالفعل ذهبت الى باريس برح

 وجدتهم نائمين وعدت سريعا لجسدي. ،الى اوالدي حيث يسكنون في منزل اخر م ذهبتثلوهلة 

 

كانت هذي هي المرة الثانية الناجحة بعد عدة محاوالت.. ولم أكن مخططة لها.. في كال المرتين ة: الثاني

قبل النوم.. هذي المرة كنت مواصلة او مرهقة فقررت اعمل تأمل القلبين التوأمين  خرجت في مرحلة ما

يت أكيف ر فاثناء النوم شعرت بثقل وضغط على قلبي ثم ال اعر ،ونمت اثناء التأمل (شواكوك سويـ)ل

 ني خرجت من جسدي.. خرجت عبر الباب الى خارج الغرفة ثم قررت الطيرانأنفسي نائمة عندها علمت 

لى خارج إصل الى أبدأت االرتفاع قررت ان  -عادة انا في كثير من احالمي اطير واتحكم في طيراني-

الكرة االرضية بسرعة وفعال وصلت بلمحة واخذت ادقق في الحبل االثيري الن المرة السابقة لم افكر في 

  .رؤيته وكان خيطا فضيا ليس بالوصف الذي قرأت عنه

رض صباحا وهو عكس الوقت رض وكان الوقت في األقررت بعدها ان اذهب للمستقبل وفعال نزلت لأل

ثم  ،يلة لم ارى مثلها من قبلاء ظللت اطير بين مباني شاهقة جميه في الفضوكنت ف ،الذي خرجت فيه

ني لم اجده سف قرار غير سليم ألوكان لأل -المستقبل-في نفس الوقت  قررت رؤية شخص ما ووضعه

أو لى اشخاص وتداخل حلم قديم ودقات قلبي كانت سريعة جدا وكنت خائفة إوظللت ابحث وتحدثت 

اختي كانت توقظني بقوة وبأعلى صوت كنت اسمعها وال استطيع الرد وال الحراك  ضائعة في نفس الوقت

حتى عدت للوعي استيقظت وانا منهكة واشعر بتعب وتكسير وكأني فعال بذلت مجهود الطيران ودقات 

قلبي قوية واتصبب عرق واتضح ان الوقت المستغرق كان لربما دقائق لذلك اختي كانت تصرخ وتنادي 

 ن عمق نومي ..كذلك انا شعرت اني نمت لساعات طويلة ولكنها لم تكن اال دقائق"ومفزوعة م

 

 التجربة الرابعة عشر

 تقول صاحبة التجربة:

حيانا تأتيني األعراض أثانية فقط! كنت اتمتع بطاقة وعي كبيرة.. و 15خرج خالل أ"في السابق كنت 

  ."للخروج بدون ارادتي

 

 



 

 Astral Projection                                                                                                       اإلسقاط النجمي 

 42الصفحة  اإلسقاط النجمي: تمرد على الحياة المادية

 

 

 التجربة الخامسة عشر

 صاحبة التجربة:تقول 

ضبط  وما ةنا عرفت االسقاط النجمي من سنه واستمرت محاولتي بعمله على طول هذه السنأ"في البداية 

  .فمهما حصل ال تيأسون من المحاولة والتجربة المتكررة ،محاوالت 8معاي اال بعد اكثر من 

ممكن يعيق الطاقة في جسمي من ساعه وحلق او مالبس ضيقه.. الخ  ءسويته اني نزلت كل شي ءاول شي

وكانت التجربه قبل موعد نومي بساعه او ساعتين لبست لبس خفيف جدا واستلقيت على سريري وكان 

الحين انا بسوي "فيه اال صوت نفسي والمكيف غمضت عيوني وقعدت اكرر في نفسي  المكان هادي ما

الحين انا بفصل جسمي المادي عن جسمي االثيري" وخليت تركيزي كله  اسقاط نجمي وبطلع من جسدي،

 10على صوت المكيف واتخيل ان في حبل نازل من السقف واحاول اتسلقه طولت على هالحالة يمكن 

دقايق بعد كذا غفيت وفجأة حسيت بجسمي يرتفع على فوق وقلبي يدق بسرعه كبيره جدا والدنيا تهتز من 

بل لونه رصاصي مشع يصلني بجسمي بصراحه ماطولت تجربتي ألني كنت حولي واشوف زي الح

خايفة واول ماعرفت ان هذا االسقاط النجمي رجعت على طول لما رجعت حسيت بطاقه عالية جدا في 

الحمدهلل كانت تجربه  .جسمي وتشتت وعدم قدره على التركيز وخفقان في القلب استمر معاي نص ساعه

 ."ول اكررها في االيام الجاية ان شاء هللاناجحة لوال الخوف وبحا

 

 التجربة السادسة عشر

 تقول صاحبة التجربة:

نه يمديني اتحكم فيه قمت ورجعت نمت وحلمت عارفه انه حلم أل ءسوي شيأكان في بالي  "كنت نايمة ما 

امي وصارت  انادي بصوت احسه عالي وجتني طلعت بره غرفتي ورحت الصالة حسيت بثقل جسمي

تكلمني وانا واقفه بره اشوفها تكلم جسدي وتركتها تتكلم وقلت بكلم شخص وكلمته وطلعت اشوف 

شايفتهم هم مو شايفني لكن في عين ماهي راضيه تنفتح وانتهت اسمع امي تخاصم ليه نايمة ذا  خواتي

 الوقت وشايفتها تهزئني وقلت خالص بقوم وفزيت بس"
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 شرالتجربة السابعة ع

 تقول صاحبة التجربة:

ذات مساء عدت من عملي مجهده  .هذه التجربة قبل نحو اشهر وقتها لم استوعب ما حدثحدثت لي "

قررت ان اضع الوسادة فوق عيني وان الغي اي تفكير  حدث اني ،وكنت مواصلة بما يفوق اليوم

واغمضت عيني ورحت في سكون تام ماهي اال حدود نصف ساعه احسست بشي يخرج من جسدي ولما 

استطع التحكم بعضالت رجلي احسست وقتها ان جسدي نائم ولكن عقلي مستيقظ حاولت تهدئه نفسي ال 

هو ان اكون مسافرة فوق غيمه كل ما اذكره اني احسست  اعرف لماذا اخترت ان يكون الشي الذي يهديني

فعال كيف يكون السفر فوق الغيوم كيف يكون ملمس الغيمة استطعت ان ارى فعال من فوق الغيوم منطقة 

كنت اود زيارتها اثناء المطر. استمر االحساس بوعي تام بهذه الرحلة لمده طويلة الى ان قررت طواعية 

ماذا فعلت وقتها لكي احظى بهذه  ،مرارا تكرار متعه هذه التجربة لم استطع انهاءها. وبعدها حاولت

التجربة الرائعة ال اعرف. كل ما اعرفه وادركه ان متعه السفر فوق غيمه احسسته فعال فعال لمست نعومه 

هللا  الغيمة وخفه الحركة والنوم عليها. بعد التعرف على حسابكم احاول جاهده اكرر هده التجربة وان شاء

بخصوص االحالم الجلية فهي دائما . سوف احققها شكرا لكم فعال لم اكن اتوقع ان هذه التجربة علم

ماتحدث معي خصوصا عندما ارى شخصا متوفي واحبه وبنصف الحلم اقول انه ميت كيف يحدثني كيف 

 اخرج معه وكيف يكلمني وهو ميت ولكن متعه لقائي به تجعلني اكمل الحلم او العكس"

 

 التجربة الثامنة عشر

 تقول صاحبة التجربة:

اسابيع ولكن هذه المرة بدون ضوضاء وال ازعاج وال حتى  3"اتقنت االسقاط النجمي بعد عناء دام 

في بئر طبعا تخيلت ظالم  باخراج جسدي االثيري وكأني اسقط استرخاء مجرد حدوث شلل النوم فكرت

فكرت في الفضاء بنفس اللحظة لم  وبداخله نقطة ضوء وتكبر بالتدريج وعندما خرجت فكرت في الفضاء

اخطط له مسبقا واجد نفسي حول نجوم منظر جدا رائع وصافي شعور جميل ولكن ال ادري لماذا شعرت 

الخوف او الرهبة بأني ذهبت الى  واستيقظت فقط استمريت عدة ثواني وعدت الى جسدي بسبب بالخوف

 الفضاء ان شاء هللا احاول السيطرة مرة اخرى"
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 التجربة التاسعة عشر

 تقول صاحبة التجربة:

جربتها اول مره  ة تجارب الناس قلت مو معقول تصير خرافهما قريت عنها ما صدقت بس بعد قراءول أ"

 .اني بقدر أصال بطت معاي و ما كنت مقتنعةمن غير خبره مجرد كالم سطحي جداً قريته عنه ما ض

الثانية كنت منسدحة استعداد للنوم جتني أفكار عن اإلسقاط النجمي أفكار كثيرة جاني فضول شديد  المرة

 ءبس ما أشبعت فضولي وال راح يشبعني غير التجربة بس استفدت شي فتحت النت وجلست أقرأ عنه

نو جئت أجربها بديت بمرحله االسترخاء و بحكم ا سقاط النجميواحد من النت بديت اؤمن بفكره وجود اإل

  قلبي كان يضرب بقوه كنت عصبية للفكرة أكثر من كوني عندي قلب كان من المستحيل ألن

كلمت واحد بالتويتر له تجربه سابقه و طلبت منه معلومات و عطاني  ،أكثر من كوني مسترخيه ما قدرت

ي اقرأه هنا و مجرد ما تجاوزت مرحله االسترخاء الباقي صار سهل حسابك و اسم كتاب بديت أطبق الل

و غيره كان سلس جداً معاي حسيت كل شي  ءالحمرا البقعةطريقة  ،جداً بما اني كثيره التأمل و الخيال

بعد صار بسرعه !! بس بدت اطرافي تتنمل و جتني رجه خفت و فقدت التركيز و خربت كل شي أخيرا 

اتممته ولكن مجرد ما شفت غرفتي في اإلسقاط سقاط ت مشبعة نفسيا و ذهنيا باإلتدريب و بعد ما صر

كان الجو كاتم أكثر من أكثر من الحقيقي جتني رغبه شديده في اني اصحى و حسيت بشي ينفض جسمي 

 و بعدها صحيت جلست مصدومة من اللي سويته"

 

 التجربة العشرون

 تقول صاحبة التجربة:

افعلها اخبرت صديقه مقربه لي بأني سأزورها باإلسقاط، بذلك اردت قياس ما أراه "اخر تجربه قبل ان 

بعد انتهاء تجربتي اخبرتها بلون التيشريت التي ترتديه + مكان  تعيشه صديقتي فعال! باإلسقاط هل هو ما

سقاط أيضا تأكدت بأن زيارتي باإل غرفتها بالتحديد+ مكان سرير، انبهرت بصدق رؤيتي وايضا هي كذلك

 لقد طرأت فكره اثناء نومي بسؤالك عن لون ما: ألي شخص يمكنه اإلحساس به كما قالت صديقتي

 أرتديه، نجاااح!"
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 التجربة الواحدة والعشرون

 تقول صاحبة التجربة:

لم استلقي على ظهري  "منذ مدة استطعت القيام باالسقاط النجمي ولكن لألسف لم أخرج من جسدي تماماً..

عمل اإلسقاط النجمي بهذه الوضعية ..لذا استلقيت على جنبي األيمن  ألني قرأت بأنه ليس من الضروري

قلُت في نفسي ثالث مرات بأني لن أنام وإن نمت فأنا  وكنت علي يقيٍن تام بأني سأقوم باإلسقاط النجمي

شعرت بأني مسترخية وخفيفة نوعاً ما .. وتخيلت بعدها  سأعرف بأني احلم وهكذا سأنفذ اإلسقاط النجمي  

على حد علمي يجب عدم فتح  بعدها بأن حبالً خرج من الجدار وقمت انا بسحب نفسي من جسدي بواسطته

العين إال بعد التيقن من اننا خارج الجسد المادي ولكن لألسف لم يخرج إال رأسي وفتحت عيني 

خيفاً جداً .. صرخت ولكن لم يخرج صوتي مع اني كنت على ورأيُت وجهي المادي وكان األمر م بعدها

أردت االلتفاف ولكن لم استطع الحراك  لذا أغلقت عيني وبعدها بقليل  يقين بأني اصرخ بأقوى ما املك

وسأقوم بعمل اإلسقاط النجمي ولكن هذه  على كل حال سأقوم بإعادة المحاولة أحسست بهدوء واستيقظت!

بشكل أفضل حيث أني سأزيل جميع مخاوفي ألستطيع تنفيذه والخروج ألماكن المرة سأعيش التجربة 

 ".أبعد

 

 التجربة الثانية والعشرون

 تقول صاحبة التجربة:

وكل احداث الناس ، ي اثار اهتمامي اني سبق صار لي حادث وحصل لي ارتفاع وشفت رقعه الحادثلال"

قالوا  بعد ما وعيت سألتهم عن كل شي لم معهم،الي تجمعت علي وامور دقيقة شفتها بالحادث، وكنت اتك

 " !فعال هذا الي صار

 

 التجربة الثالثة والعشرون

 تقول صاحبة التجربة:

" سويته قبل شوي وضبط!!! يخوف مره احس الدنيا تهتز وتمشي بسرعه مو زي الحياة الطبيعية وصلت 

 بس لين شباك غرفتي وقمت مرتاعة"
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 التجربة الرابعة والعشرون

 تقول صاحبة التجربة:

قبل  ."جربت اني اسكت عقلي وما افكر ونجح معي وصار هدفي شيء واحد وهو اللي كنت افكر فيه

 كانت تجيني افكار كثيره واالن قدرت اسكتها بعدها حسيت ان جسمي يرتفع من بداية رجولي لين راسي،

ني خفت االن وفتحت ألراسي صار يرجع ع ورا من غير ما اشعر، بعدها ما عرفت كيف اتصرف 

قدرت افكر بالشيء اللي ابي اروح له، حسيت بتنميل في اطراف قدمي و حراره عند اذني و جسمي 

 يرتفع"

 

 التجربة الخامسة والعشرون

 تقول صاحبة التجربة:

غير احس  ما ،" سويت اليوم اسقاط نجمي ومبسوطة حيل كنت احاول اسوي من امس الفجر وما ضبطت

وجلست احاول وبطرق كثيرة لكن مانفع جت  ٨قمت الساعة  .بالتشاكرات اللي في البطنبتنميل واحس 

فجاه لقيت نفسي بجنب  ونص وانا احاول تعبت بعدها غفيت وانا متفائلة انه راح يضبط معاي ١١الساعه 

 السرير الكن الفراش فاضي وانا مو موجوده واقنع في نفسي اني موجوده وشفت نفسي على السرير انا

واسمع صوت ازيز واحس اني اطفو ولما شفت نفسي ع السرير انبسطت حيل ومن الفرحه  وزوجي

)انا من النوع اللي ينبسط يبكي( اتوقع  دموع هغرقان غمضو عيوني غصب بعدها قمت لقيت عيوني

اللي وهي التجربة الوحيدة  ة ثالثهبالدموع اللي صحوني من االسقاط بس ما يهم اللي يهم اني حظيت بتجر

لدعمك ومعلوماتك اللي هي سبب تجربتي اليوم وشكرا لكل  شكرا .جسمي االثيري عضاءأقدرت اتحكم ب

 ".من شاركنا بالتجارب

 

 التجربة السادسة والعشرون

 تقول صاحبة التجربة:

صحيحة  كلهاو"اخترت مكان حرارته معتدلة وهادئ من اإلزعاج واسترخيت هناك عدة طرق 

لوعيي..  وعدتثواني معدودة  .بهذه الطريقة )الممارسة تشير الى طريقة األلوان( لالسترخاء، أنا قمت

مدركة إنني فعلته.. شعور ال يوصف شيء جميل عالم آخر، راحة كبيرة لروحك بعد أن تعود  وأنا

 ".لجسدك

 

 

http://isqat.weebly.com/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html
http://isqat.weebly.com/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html
http://isqat.weebly.com/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html
http://isqat.weebly.com/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html
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 التجربة السابعة والعشرون

 تقول صاحبة التجربة:

"بدأت بمرحلة االسترخاء وفتح الشاكرات ثم التركيز على العين الثالثة وبعدها الخروج. وبعدها 

ة وخرجت للشارع وارتفعت ألعلى فوق مستوى الغيوم وصلت مكان مظلم تقريبا وفيه اجرام فضي حلقت

جد اجابه. أني ارتفع حتى أوكنت اسأل من الشخص اللي يساعدني ومحد رد علي. وقررت  بس معتمه

حصل اول الخروج وصعدت اعلى الين ما وصلت مكان كله طبيعة وناس لكن مو  ما وصار معي نفس

ورحت  .اللي يساعدني قالي شخص ما شفت مالمحه انه جالس بمكان ورا وسألت من الشخص .واضحين

وجلست  البس شيء على راسه والبس عباية وعيونه مشدودة شوي.  هو شايب كبير لحيه طويلهله اال

عرف منهو  وانا بالحقيقة ما ورجعت صحيت (وشو)أعنده وسألته وجاوبني. وعرفت وانا عنده ان اسمه 

 " .وهذي تجربتي اليوم وال قد مر علي. وفتحت بالنت اال هو نفس الشخص اللي شفته بالضبط )أوشو(

 

 التجربة الثامنة والعشرون

 تقول صاحبة التجربة:

واستخدمت طريقة  " سويت اإلسقاط النجمي بكل وضوح بالصدفة، كنت في حلم وكنت أحاول انام بالحلم

طلعت من  عد األرقام فجأة حسيت نفسي دخلت في حاجة بيضاء، وحسيت ان روحي انفكت من جسمي

جسمي واسمع طنين وشفت الغرفة كلها وعرفت اني في اسقاط نجمي، وعقلي واعي بكل هذا طالعت فوق 

أبغى اشوف الحبل األثيري عشان أطير بس ما قدرت كنت مرة خايفة وأبي ارجع فتذكرت في حسابك 

من  قلت فكري بجسمك وبترجعين، فكرت ورجعت على طول صحيت كنت مرة نعسانة ما قدرت اقوم

بس ضغطت على نفسي وفتحت عيوني وبعدها شفت جسمي كل عرق ونبضي سريع واطرافي  السرير

 ".منملة وخايفة جدا

 

 التجربة التاسعة والعشرون

 قول صاحب التجربة:

أوضح تجربة مررت بها هي استيقاظي في غرفة مختلفة عن غرفتي وتطل شرفتها على مدينة أخرى "

تماما. اإلحساس حقيقي جدا بجسدي والهواء البارد. الغريب هو إيجادي لكائن غريب كان مستلقي بجانبي 

يه. قمت نه يريد مني اإلشفاق علأفي السرير واألغرب اني ما خفت منه. حسيت انه مريض ومسالم وك

 "بحمله وقتها وحاولت إلقائه من الشرفة لكنه عاد مرة أخرى وبعدها صحيت.
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 التجربة الثالثون

 تقول صاحبة التجربة:

أن اكمل  لكن اصريت حظيت بتجربة رائعة استمرت ألكثر من ساعة، في البداية احسست بشلل نوم"

حتى بعد ما  التجربة فعال تحررت من جسدي تماما احسست أني خارج عالمي المعتاد وخارج المادة

حولي وأني توحدت من  استيقظت من اإلسقاط وما زالت موجودة آثاره على إدراكي فقط تحسست كل ما

هانئة احسست بالراحة الكون، بعدها بساعة تقريبا دخلت في النوم كانت فترة نومي ما أطلق عليها نومة 

وبعد ما استيقظت احسست اني مختلفة وقد كان يجول في خاطري سابقا بعض الذكريات المزعجة، أما 

 ادركت االختالف حتى في نفسي، لك كل الشكر واالمتنان"  اليوم بعد التجربة
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 ،  باإلسقاط النجمي
ً
ي أن تقتنع ذهنيا

 ال يكق 

 يجب أن تستشعر الحماس له وتؤمن به! 
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 الفصل الثامن

 اإلسقاط النجمي األسئلة الشائعة حول 
 

ً  عشرينو خمسةل هذا الفصل مقسم ً  قسما  وأجوبة تحت تصنيف محدد ويحوي أسئلة كل قسم منها ،فرعيا

 تندرج تحت هذا التصنيف.

 مواضيع القسم:

 اإلسقاط النجمي والجاثوم. -1

 .اإلسقاط النجمي والمخاوف -2

 .المحتملة واألضرار النجمي اإلسقاط -3

 اإلسقاط النجمي واحتمالية عدم العودة للجسد/ الموت. -4

 الفضي. والحبل النجمي اإلسقاط -5

 .النجمي والجسد النجمي اإلسقاط -6

 .الموت من االقتراب وتجربة النجمي اإلسقاط -7

 .الجلية واألحالم النجمي اإلسقاط -8

 .النجمي والسفر النجمي اإلسقاط -9

 .واألديان النجمي اإلسقاط -10

 .المناسبة والظروف النجمي اإلسقاط -11

 .النجاح وعالمات النجمي اإلسقاط -12

 النجاح. على المحفزة والعوامل النجمي اإلسقاط -13

 .للنجاح الالزمة والمدة النجمي اإلسقاط -14

 اإلسقاط النجمي والتأمل. -15

 للموسيقى. واالستماع النجمي اإلسقاط -16

 .األشخاص ومقابلة النجمي اإلسقاط -17

 .بالموتى وااللتقاء النجمي اإلسقاط -18

 اإلسقاط النجمي والجنس. -19

 .الزمن في والسفر النجمي اإلسقاط -20

 .الثالثة والعين النجمي اإلسقاط -21

 .الواقع تغيير /األشياء وتحريك النجمي اإلسقاط -22

 مهارات.تعلم  /األهداف وتحقيق النجمي اإلسقاط -23

 .وفوائده النجمي اإلسقاط -24

 اإلسقاط النجمي أسئلة عامة. -25
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 اإلسقاط النجمي والجاثوم

 

 هل الجاثوم نفسه اإلسقاط النجمي؟ -1

 .هحد مراحلأو شلل النوم مختلف عن االسقاط النجمي ولكنه أالجاثوم 

 :وهذا مقال مطول مفصل عنه

ً -شلل النوم  وليس مرات قليلة خالل حياة االنسان كما يظن البعض  ،هو ظاهرة تحدث ليالً  -الجاثوم محليا

  بل ليلياً في كل حالة نوم!!

ولكن . ن وعي االنسان يغيب قبل ان يدخل جسده المادي في حالة شللأدراكنا لهذا األمر هو إ سبب عدم

السبب بسيط ومعروف لدى الكثيرين، وهو حماية الجسد من  لماذا يدخل الجسد في شلل على أي حال؟

 .رادية كردة فعل ألحداث االحالمإ الحركة الال

سلفنا وعي االنسان يغيب قبل ان يبدأ شلل النوم )شلل أكما  ذن ماذا يحدث عندما نمر بتجربة شلل النوم؟إ

الجسد المادي( لكن هناك حاالت سنقوم بتفصيلها، في هذه الحاالت ال يحدث غياب الوعي وشلل النوم 

 لشلل اثناء وعي اإلنسان.بالترتيب المعتاد، فيحدث ا

 فما هي هذه الحاالت التي تتسبب بحدوث شلل النوم؟

 

في هذه الحالة ال يتمكن العقل من القيام بعكس عملية الشلل والغاءه قبل  االستيقاظ السريع من النوم: -أوالً 

ان يعود وعي االنسان. ولكن من أين يعود؟ الوعي عند النوم يغادر الجسد المادي ليصاحب الجسد النجمي 

فيرى من خالل عيني الجسد النجمي عالم االحالم ويخوض تجارب االحالم. وتحدث المشكلة عندما يعود 

االنسان بسرعة كبيرة من الجسد النجمي الى الجسد المادي ليرى من خالل عينيه جسدا مشلوال،  وعي

 فيظن مخطئا ان هناك من "يجثم" عليه او يحاول خنقه.

 

 :سباب االستيقاظ السريع من النومأومن 

 .ـــ نقص النوم او تغير جدول النوم او مكانه )مثل حاالت السفر او االختبارات(

 .أحالم مخيفة او تحتوي على شعور مؤلم او مفرح جدا مما ينهي الحلم مبكرا )او تذكر الواقع ببساطة(ـــ 

 .فراط في تناول القهوة والشاي، او تعاطي المخدراتكاإل ،ـــ تناول أدوية طبية او غير طبية

 .ـــ حاالت نفسية )نادرا(

 

 ً العقل ال يعلم ما اذا كان الوعي يدرك العالم المادي او  البقاء مستيقظا دون تحريك العضالت اطالقا: -ثانيا

النجمي، لذا يقوم باختبار يقظتك من خالل ارغامك على التقلب في الفراش او حك جسدك او تعديل 

وضعية اطرافك. هذا النوع من االختبار تخبر العقل يقظتك. وهذا امر جيد ولكن يحدث الخلل عندما يكون 

ك رغم انه مستيقظا فال يستجيب إلشارات االختبار اطالقا مما يوهم العقل انه نائم االنسان جامدا دون حرا

 .فيبدأ عملية تأمين الجسد وشله شلل تام. فيشعر االنسان بالشلل يمتد من اقدامه ليغطي كامل جسده
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 ً ند التأمل عند االسترخاء لممارسة االسقاط النجمي )بل حتى ع االسترخاء للقيام باإلسقاط النجمي: -ثالثا

احيانا( سيقوم العقل بشل الجسد المادي لنفس السبب المذكور آنفا. مما يهيئ للممارس فرصة خوض 

مع جسده النجمي وليس المادي )دخل المرحلة( وال  أصبحتجربة االسقاط النجمي، بحكم ان وعيه بالفعل 

ة كاالنقالب الدوران يبقى له سوى فصل جسده النجمي عن المادي بأحد تقنيات االنفصال المشهور

 التدحرج األرجحة الحبل وغيرها الكثير.

 

شلل النوم هو صمام أمان للحفاظ على سالمة جسدك، هو ليس مضر او خطر  هل شلل النوم مفيد؟ مضر؟

 اطالقا وهو عملية ال ارادية كنبضات القلب والنوم تماما.

حدوث هذه الظاهرة يعتبر خبر جيد،  ولكن بالنسبة لممارسي تجارب السفر النجمي )االسقاط النجمي(

 يكونوا قد دخلوا المرحلة: وهي انفصال وعي االنسان عن جسده المادي ومالزمته لجسده النجمي. ألنهم

 هل الجاثوم هو إسقاط نجمي؟ -2

يكون االنسان  -لذلك يسمى النوم غياب للوعي-ما يحدث عندما يخلد االنسان الى النوم هو أن وعيه يغيب 

في لحظتها على تردد مختلف اي ان جسده نائم اال ان عقله او وعيه االدنى ذا تردٍد عالي ، اذن وجوده 

 ليس في البعد المادي انما بالبعد النجمي حيث االحالم. 

ولكن بحكم أن االنسان ينام، يغيب وعيه قبل ان ينتقل فإنه ال يرى ذلك االمر! باستثناء بعض لحظات 

تيقاظ التي تحدث اثناء الحلم وهذا ما يجعلك تشاهد االحالم ثم تغيب عن الوعي ثم تعود لتشاهد االس

 االحالم. 

ولكنك ال تتذكر ابدا اثناء الحلم انك نائم وتحلم االن! تتذكر ان جسدك ملقى على السرير! إذا تذكرت تسمى 

تحدث  هناك ترتيب زمني واضح!ولكن ما الذي يحدث قبل ان يغيب الوعي؟ ، ظاهرة االحالم الجلية

 االحداث بترتيب زمني محدد! 

ال تعود واعيا لما يحدث! ثم يتم تعطيل جسدك وشلّه عن الحركة  يغيب الوعي عن الحضور اي انك اوالً 

ويكون الترتيب الزمني متتابع ومتقارب؛ الن وعيك احيانا يقفز الى عالم االحالم ويبدأ بعيش االحالم قبل 

وسبب شل الجسد هو آلية وصمام أمان لمنع اإلضرار  ان يشل جسدك؛ لذلك يتم شل الجسد بسرعة!

و كنت تحلم وتتفاعل مع احداث الحلم ب أعضائك المادية! وتحدث للبعض مثل السير اثناء بالجسد! فتخيل ل

 النوم او الحركة المفرطة اثناء النوم.

 ما يسمى بالجاثوم هل هي عملية اسقاط غير مكتملة أم لها مسمى علمي آخر؟ -3

هو خلل، حيث يستفيق وعيك وعقلك لم  (Sleep Paralysis)ما يحدث في شلل النوم والمسمى علميا بـ 

ي انك تصبح واعيا في حين ان عقلك نائم ووعيك موجود في البعد النجمي حيث تحدث أ ؛يستفق بعد

  .االحالم وتجارب االسقاط وغيرها من الحيوات التي تحدث هناك

كون مشلوال الن وألنك تؤمن بعقلك فانك تنتقل من هذا البعد الى البعد المادي بحثا عن جسمك والذي ي

حد يمسكه )ألنك تظن انك عقلك!!( أالعقل قد امره بالشلل قبل النوم وحين تحاول تحريكه وتعجز تشعر ان 
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ولكنك في تلك اللحظة وعي ولست عقل وألنك تبدأ بتخيل ان هناك ما يحاول ان يثبت جسدك فانه يتصور 

ات على مر االزمان وبنمط متشابه في لك اسوأ مخاوفك لذلك التجربة العلمية موجودة في كل الحضار

االعراض ما عدى ما يرونه البشر فهناك من يرى شيطان "جاثوم" او اسالم معدنية تربطه او غيرها من 

 ففي مستوى البعد النجمي يمكن لك تجسيد اي شيء تفكر فيه.، االعتقادات

 من مراحل اإلسقاط النجمي الجاثوم؟ -4

 الواعي )المباشر(من مراحل اإلسقاط النجمي  نعم

Direct techniques or Awake-state induced. 

 ولكن في اإلسقاط النجمي الغير واعي )غير المباشر(

Indirect techniques or Dream-state induced. 

كما ان من يقوم به بشكل واعي غالبا ال ينتبه انه ، حد خطواتهاأفال يعتبر شلل النوم جزء من التجربة او 

 شلل نوم النشغاله بأعراض ارتفاع التردد. في حالة

 كيف تحول الجاثوم إلسقاط نجمي؟ -5

إذا كنت في لحظة الجاثوم مطمئن وتريد أن تذهب إلى مكان وترى شخص، سينفصل وعيك عن جسدك 

 المشلول ويذهب إلى ذاك الشخص أو المكان.
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 اإلسقاط النجمي والمخاوف

 

من اشوف اشكال غريبه او اصوات  هلو سويته من اول مره بيضبط بس خايف سويه احسأابي  -1

تخوف؟ على الكالم اللي قريته عن مخاوفك في عقلك الباطن تظهر اذا سويت اسقاط نجمي صح 

 كالمهم وال؟

والخوف يخبرك انك تؤمنين ه ما دمت تخافين من شيء فأنت تؤمنين ب، طبعا ستظهر كمنتج لخوفك

فال  ،ان امنت بهذا االمر وبالطبع سيظهر لك ما تخافين منه ولكنه لم ولن يضرك اطالقا. بكبمفهوم ال يناس

 .تقلقي من الخوف ذاته بل اقلقي من المفهوم خلف هذا الخوف

 نصيحتي ان تبحثي عن المفهوم الذي يولد شعور الخوف وتخلصي منه.

 نفسي اجرب االسقاط النجمي لكن أخاف أخاف بشكل مو طبيعي.. -2

هو ، الخوف امر جيد، هو مؤشر على وجود مفهوم او اكثر ال تتوافق مع طبيعتك هو شعور الخوف؟ ما

يخبرك انك تؤمنين بمفاهيم ال تناسبك ولذا عليك ان تشكريه وتقومي بالبحث عن هذه المفاهيم  صديق لك

 .والتخلص منها

ليس مشكلة بل هو المفتاح لحل فالخوف بحد ذاته  ابدئي رحلة تفكيك المفاهيم وسيزول الخوف تلقائيا

 المشكلة.

انا فيه مرات بالحلم اعرف انه حلم واصير احس اني ارتفعت شوي بس يجيني خوف وارجع &  -3

ماكنت ادري ان فيه شي اسمه اسقاط نجمي .. ممكن اعرف كيف اسويه ؟ واللي صار معي 

 ايش يعتبر ؟ وهل هو حرام كما سمعت ؟

حساس االرتفاع هذا تجسيد ، إالحلم انك في حلم فهذا يسمى حلم جليعندما تأتيك لحظة ادراك اثناء 

اما الخوف فهو مؤشر وجود مفاهيم ال تناسبك يجب عليك التخلص ، الرتفاع التردد ويكاد يكون اسقاط

وهو ليس حرام في جميع . وما حدث معك يعتبر حلم جلي وبداية اسقاط نجمي فشلت بسبب الخوف منها

 االديان.

ي ،اإلسقاط النجمي منذ سنتين وانا مهتمة به ،وأتمنى ان انجح فيه وسأنجح باذن مرحبا سيد -4

هللا ، فقط هو الخوف م يمنعني ،انا احس بالتخدر وأحس باالرتفاع وكأني أطفو ،وصوت النبض 

 العالي وشي أشبه باالهتزاز ، وايضاً اشعر بان هناك من يراقبني هنا انسحب وأستيقظ

الخوف ليس بحد ذاته المشكلة.. المشكلة هو المفهوم خلف هذا ، على عتبة النجاح واضح من وصفك انك

اسألي نفسك هذا السؤال "من ماذا اخاف؟" واول اجابة تطرأ عليك هي ما يحتاج ان تتخلصي . الشعور

 منه األمر بهذه البساطة.

 اذا سويت االسقاط النجمي اشوف الجن ؟ -5

وال احد  كل انسان يرى ما يريد ان يرىأيضا، المالئكة فلك ذلك وان اردت رؤية  فقط ان اردت رؤيتهم

 يجبر على رؤية ماال يريد.
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انا انجح ، انا قد حاولت اسوي االسقاط وانا اقول بصوت داخلي *انا امارس االسقاط النجمي  -6

من  به* و سمعت صوت اطفال يصارخون وفتحت عيوني مو الخوف ;) انا فالطبيعة حياتي مو

 الخوافين لكن عند هاالمور تجيني افكر من لها ثاني ..

 ولكن خوفك يشير الى وجود مفاهيم يجب عليك التخلص منها باسرع وقت. طريقتك ممتازة وفعالة

 يوم جيت اجرب وكذا انفاسي بدت تخف وفجأة شهقت وخرب كل شيء ، ليييش (: ؟. -7

 بسبب الخوف المفاجئ.

 عالم ثاني وأني اكون الحالي؟مدري احسه شي يخوف اني اشوف  -8

ويمكنك فعله في االسقاط أيضا تفعل ذلك في احالمك ، انت دائما لحالك ولكنك تتوهم انك محاط بالبشر

 او اذا احببت فانت دائما محاط بمن حولك في كل مكان وزمان. فكما ترى انت دائما لوحدك. النجمي

 الغير مرئية في الواقع مثل: الجن والمالئكة؟أثناء القيام باإلسقاط النجمي هل نرى المخلوقات  -9

ما ترددك الطبيعي فهو متوسط ، أالمالئكة تحتاج الى تردد عالي والجن تردد منخفض، نعم ان اردت ذلك

 لى عالي.إ

كان، واالن تقول انه ما  لوك قبل كذا وقلت انه نقدر نشوف الجن او المالئكة او اياأس ،فهمتما  -10

 ؟نقدر نشوفهم بما ان ترددهم منخفض

ولكي ينجح في االسقاط يرفع  تردده متوسط فال يستطيع رؤية الجن، االنسان بطبيعته تردده ليس منخفض

 ولكن احيانا يحدث ان شخص يرفع تردده لمستوى عالي ثم ينجح في االسقاط تردده الى مستوى عالي

في الجن )وهذا امر نادر جدا( ستنخفض تردداته الى مستوى منخفض جدا عندها واثناء التجربة يفكر 

وحتى لو حدث فهم لم ولن  ولكن يجب ان نذكر هنا انه ليس سهال ان ينخفض التردد اثناء التجربة سيراهم

 يضروك اطالقا.

 هل هناك احتمال ان تسكن مخلوقات جسدي المادي؟  -11

 االحالم الليلية.ال غير صحيح واال لسكنت اثناء 

 هل يوجد عالقة بين اإلسقاط النجمي والقرين؟ -12

 .ال

انت تقول انو لو فكرت بشخص باالسقاط على طول يعني بتروح له او تشوفه طيب لو فكرت  -13

 مثالً بالجن بالغلط او عفويه هل اشوفهم؟

، وال تمر في خاطركهل تعرف كيف عندما تكون سعيد جدا، غالبا ال تخطر في بالك االفكار السلبية حتى 

 ولو فعلت لرأيتهم بصراحة واختصار. لن تفكر حتى باالمر هذا ما يحدث
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 اإلسقاط النجمي واألضرار المحتملة

 

 هل يمكن لإلسقاط النجمي ان يتسبب لي بالضرر أو األذى؟ -1

 ال اطالقاً )تماما كاألحالم، حيث ال يمكنها ان تؤذي جسدك المادي النائم بسالم(.

 يسبب اإلسقاط النجمي ضرر إذا ما نجح، وإذا كان فيه ضرر ليه ما يتم االكتفاء بالتخاطر؟هل  -2

حتى التخاطر يعتقد بأن هناك ! محد غصب أحد على أنه يسوي اإلسقاط النجمي ،طيب اكتفي بالتخاطر

  غسيل المخ. ؛خطر في أن يتم برمجة اإلنسان عبر التخاطر لفعل أمر عبر أسئلة

حدهم اثناء ممارسة االسقاط النجمي، هل من الممكن ان يتسبب لي ذلك بالجنون او آيقظني ألو  -3

 غيره؟

 هذه خرافات فاألمر مشابه إليقاظ شخص من النوم. -غير صحيح 

 هل يحدث اإلسقاط النجمي بالغصب؟ -4

ال يمكن أن يحدث أي شيء بالغصب، ال اإلسقاط النجمي وال أن يراك أحد من خالل اإلسقاط النجمي وال 

أن يمسك شيطان أو يختطفك فضائي، أن يتواصل معك مالك أو أن تموت أو أن تحيا أو يحدث لك ظرف 

ولكن بكل بساطة سيء جداً أو أن تمرض أو أن تخسر أو غيره من األحداث السيئة جداً؛ كلها بموافقتك 

أنت تجهل أنك وافقت وهذا ما نقوله أن الجهل نعمة، أنك تعرف فقط ما تريد أن تعرف. بإرادة وعي 

 اإلنسان وليس عقل اإلنسان وهذا هو الفرق الطفيف، الشعرة التي تفصل بين إدراك الحقيقة وعدم إدراكها. 

خارج إرادتك، ترغبين به ولكن ال  فال يوجد غصب ولكن رغبتك في عيش تجربة كون اإلسقاط النجمي

 تريد أن يكون متوفر لك دائماً وهذه لعبة يلعبها الوعي. 

مثل أن يتمنى اإلنسان شيء ويعرف الوعي األعلى أنك ال تحتاج إليه ولكن عقلك مصر على الوصول إليه 

سمح لك فيحدث لك اإلسقاط النجمي على شكل تجربة حدثت بالغصب، منها يرضي فضول عقلك ومنها ي

أن تكمل حياتك. هذا النوع من التجارب يحدث عندما يكون الوعي األعلى والوعي األدنى في صراع 

 يتساويان في القوة ويتعاكسان في الرغبة.

 النجمي؟ باإلسقاط القيام قبل أتدرع الزم هل -5

 .للتحصين أو للتدرع داعي فال عليك لتسيطر أو عليك لتستولي للشياطين نافذة ليس النجمي اإلسقاط ال
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 اإلسقاط النجمي واحتمالية عدم العودة للجسد/ الموت

 

 وعدم الروح خروج بسبب النجمي االسقاط يمارس وهو يموت االنسان ممكن فعالً  هل -1

 رجوعها؟

 .واالحالم النوم اثناء يحدث ما تماما هو االسقاط اثناء يحدث ما فيسيولوجيا مستحيل، ال

 يعدو ال النجمي اإلسقاط. يرجع لن الموت يختار ثم حياته يعيش من يرجع، لن الرجوع يريد وال ينام من

 الموت، من االقتراب تجربة البصري، الجالء التخاطر، منها عديدة لتجارب مشابهه تجربة مجرد

 األمر يبدو كما بعبع وكأنه يبدو األمر تجعلوا ال.. الكثير وغيرها الشيطاني المس الفضائي، االختطاف

ً  ليس الحقاً؛ ستكبرون ألنكم لألطفال ً  القرن يبلغون منا فكم عمريا  بمعتقدات متمسكين زالوا وما تقريبا

 . األمر بساطة فترون بالوعي ستكبرون ولكن قيديه

ً  الوجود وفي الحياة في ما كل فتدرك به تقوم عندما تجربة مجرد النجمي اإلسقاط  ألن تعود، لن طبعا

 لذلك قيمة لها يصبح لن اليوم بعد عليك تنطلي لن كونها اليوم؛ بعد عليك تنطلي لن المادية الحياتية التجربة

ً  تستنير عندما ولكن" نور العلم ولكن نعمة الجهل" أن نقول  سيصبح الحياة، عيش على قادراً  تعود لن تماما

ً  شيء كل  لك يكون ال وعندما رغبات لك يكون لن األحداث، بين للتباين معنى تجد لن جهل بال ألنك باهتا

 تلك. حدوثها انتظار في معاناة هناك يكون لن وكذلك عليها الحصول عند متعة لها يكون لن رغبات

 .ممتع الشيء على الحصول يجعل الذي المظلم العمق تخلق ما هي المعاناة

ً أ فالحقيقة يموت الوقت ذاك يموت اللي يقولون االسقاط عن فيديو شفت -2  الكالم هذا هل ،يضا

 ال؟ ام صحيح

 .صحيح غير

 حيه؟ دفنأ سوف فهل جسدي ىلإ العودة ستطيعأ ال عندما -3

 :( اسمي فأنسى مالبسي اغير ان أخشى يقول من يشبه لجسمي، اعود كيف اعرف لن يقول من

 كل نهاية في االحالم وتعودين لممارسة جسدك من تخرجين يوم كل في انت سيدتي، يا ممكن غير األمر

 في البشر لضاع واال العودة يستطيع ال ان إلنسان يمكن وال حتما وستعودين تماما آمن االمر. حلم

 .احالمهم

 المادي؟ بُعده في يموت النجمي، البعد غير لبعد ذهب من يعود ال عندما هل -4

 .طبيعي موت فهذا حدث وان الحلم شأن شأنه يعود، ال ان يذهب لمن يمكن ال صحيح غير افتراض

 المادي؟ جسدي لىإ أعود كيف -5

 جسدك تذكر او الرجوع تذكر بمجرد وفوراً. مباشرة وستعود المادي، جسدك في تفكر ان تحتاجه، ما كل

ً  كانت االمر سهولة .فوراً  ستعيدك كلها التجربة انهاء تذكر او حياتك تذكر او  النجمية الرحلة إنهاء في سببا

  .الممارسين من لعديد اوانها قبل مبكراً 
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 اإلسقاط النجمي والحبل الفضي

 

 هل من الممكن ان ينقطع الحبل الفضي الذي يصل جسدي المادي باألثيري؟ -1

ثيري وليس مادي فال ينطبق عليه ما ينطبق على االمور المادية )من انقطاع وتلف او أالحبل الفضي حبل 

 التواء وغيره(.

قرأت مرة عن االسقاط النجمي وقالو ان فيه خيط فضي اما يكون رفيع او سميك وهو اللي يحدد  -2

 المعلومة صحيحة؟، النجمي باإلسقاطمدة بقاء الشخص خارج جسده 

ارفع وسيستمر  كلما ابتعدت اصبح، سماكة الخيط او الحبل ورفعه يحدد قربك وبعدك عن جسدك المادي

 بان يصبح ارفع وارفع الى االبد دون ان ينقطع حتى يصبح كشعاع ليزر دقيق جدا فيستمر كما هو.

شفت في فيديو عن االسقاط انه لما تسويه يكون فيه شي زي الخيط او الشريط يربط بينك وبين  -3

 جسدك المادي عشان ما تضيع هل كالمهم صحيح او غلط؟

 والغرب كحبل واألفارقة كشريط اليابانيون يرونه كسلمأخرى، ثقافة الى  ويختلف شكله من نعم صحيح

 وغالبا ال يرونه.، والعرب كأنبوب تقريبا

 بالطالق؟ عالقة له األثيري الحبل انقطاع هل -4

 اعتقادات هذه ينقطع أن األثيري لحبل يمكن وال المادية بالحياة عالقة له وليس بالطالق عالقة له ليس ال

 .النجمي باإلسقاط القيام عن لتمنعهم البشر مخاوف أو

ن حبلها أخبرها بألي  ةن حبلي االثيري مرتبط بشخص واحد فقط وصديقأخبرني شخص أ -5

كيف اعرف من الشخص المرتبط به وهل يمكن  إناث،وشخص ذكور  ٣٢ثيري مرتبط باأل

 التخلص من هذا االرتباط بدون مشاكل؟

رغم ما قرأت واطلعت عليه في مجال اإلسقاط النجمي خصوصاً في بدايات البحث في هذا المجال قبل أن  

أتحول إلى موضوع الوجودية والتنوير لم يسبق أن رأيت شخص يتحدث عن ظاهرة اإلسقاط النجمي 

ط االقدار ثم يتحدث عن ارتبا ،والبعد النجمي والخروج من الجسد وأحد معالمها وهو الحبل األثيري

هذا التعقيد هو نتيجة تراكم قاعدة المعرفة التي نصنعها في التنمية ! نوالعوالم المتوازية في نفس اآل

  .البشرية وأظن أن هذا اإلنسان بدأ في تعقيد األمر أكثر من الالزم

ى لم يسبق أن سمعت أن الحبال األثيرية ترتبط بأشخاص وحتى إن كان األمر كذلك فهو علم مبني عل

سأل من قال بهذا امعتقدات ال صحة له وجودياً إال إن آمنت به تماماً كغيره من العلوم، فإن شئت أن تؤمن ف

األمر وليس أنا، ال اعلم حقيقةً منطق ومنهجية هذا العلم لكي أساعد في التخمين كيف يمكن أن تكون 

س بمعنى أن يُحتقر ولكن ارتباط األمر كله بالنسبة لي جديد وسخيف ان صح التعبير، سخيف لي اإلجابة،

حبلك األثيري بأشخاص أظن انه عندما تمارس اإلسقاط النجمي سترى هؤالء األشخاص، كل ما تحتاجه 

هو أن تُفكر بهم، أي أن ارتباطك بهم مبني على مشاعرك تجاه هؤالء األشخاص، وإن كنت ال تعرفهم 

 ؟!حقيقةً فكيف يهمك األمر
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صاً الواعيين يُسلمون عقولهم لغيرهم فيما يتعلق بأمور بسيطة مثل هذا، ال أحب حقيقةً أن أرى خصو

استخدم التحليل حتى فيما أقوله أنا عندما تكون واعي فأنت قد وصلت إلى قمة اللحظة لك الحق في أن 

تُحلل وتنتقد، حلل وانتقد كل ما يقال حتى كالمي قبل كل شيء انتقد كالمي خصوصاً إن وجدت فيه ُمعتقد 

 .مفهوم فلك الحق في أن تُشكك أو

فلم يسبق أن علمت بارتباط الحبل األثيري، الحبل األثيري كمفهوم موجود في علم التنجيم وليس التنجيم 

رؤية النجوم وتخمين األحداث هذا ترجمة خاطئة هو يُسمى.. وال توجد كلمة مناسبة غير التنجيم ولكنه 

 .الجوانب ولكنه ليس نفس العلم مختلف عن العرافة ربما ُمقارب لها في بعض

في هذا العلم الحبل األثيري هو إسقاط رمزي للعقل لكي يعرف أن هناك صلة بالمادة رابط بين الجسد 

المادي والجسد األثيري لكي يطمئن بأن جسده األثيري لن يضيع وأنه على اتصال بجسده المادي ويتضح 

فأول ما يولد اإلنسان في بطن  ؛وجودية جداً وغريزية جداً  اأنه ،من بساطة الفكرة الرمزية اللي هي الحبل

وأبسط االختراعات البشرية منذ بدء الخليقة وهي موجودة الحبل، فال ، أمه يكون مرتبط معها بحبل سري

يوجد فيها تعقيد وال يوجد فيها عمق هي مجرد فكرة يحتاجها العقل إسقاط لفكرة االرتباط الذي ال ينقطع 

ثيري أو الحبل الفضي، الذي يربط الجسد النجمي بالجسد المادي، ولمن يطلّع على تجارب ُسمي الحبل األ

الممارسين للخروج من الجسد وهي باآلالف يعلم أن ما يربو عن النصف منها يذكر الممارس تحديداً أنه 

م لم يذكروا لم يرى الحبل األثيري، وربما الربع ال يذكرون أي شيء عن الحبل األثيري ربما رأوه لكنه

 .أي شيء

ذا رأيت الحبل األثيري أو النجمي هو ألنك سمعت من غيرك إالربع فقط يتحدث عن الحبل األثيري وغالباً 

 -زلت وال-أنه موجود، كل تجاربي لإلسقاط النجمي لم يسبق أن رأيت الحبل األثيري ألني لم أكن اطالقاً 

والتي عادةً  ؛االنفصال ،محاولةالاليه في أثناء  قلق بخصوص ارتباطي بجسدي المادي، بل كل ما أسعى

أكون تواقاً ، تفشل فأنا أنجح في اإلسقاط النجمي بطريقة غير مباشرة، على النقيض من الطريقة المباشرة

لالنفصال عن جسدي المادي ال أريد أي عالقة بالجسد المادي فبالطبع لن يكون هناك أي ارتباط لن يكون 

 .هناك حبل

وطلوعاً عندما كان موضوع  2013اف الضياع وأعرف هذا األمر من أسئلة المتابعين لكن من يخ

االهتمام هو اإلسقاط النجمي كانت أهم األسئلة " هل يمكن أن أضيع؟ هل يمكن أن أموت؟ هل يمكن أن 

تعد لذلك فكرة الحبل األثيري والذي يمتد بشكل النهائي وكلما اب، أجن؟" وطبيعي فهي أهم غريزة البقاء

 .الجسد النجمي كلما استدق أصبح رفيعاً جداً وسخيفاً جداً الحبل ولكنه ال ينقطع ابداً 

هذه هي القناعات الموجودة في هذا العلم، أخذ الفكرة وتعميمها وجعلها معقدة وارتباط الحبل األثيري ببشر 

الحبل األثيري هو شبكة تربط كل البشر بكل البشر وليست شبكة ثالثية  آخرين سيأتي يوم ونقول أن

هي ، األبعاد فال يمكن أن تصُّف كل البشر بشكل ثالثي األبعاد دون أن تضع عوائق بين كل إنسان وآخر

نستطيع أن نُعقد .. رباعية أبعاد يمكن لكل إنسان أن يتصل بكل إنسان دون أن يحتاج إلى الزمان والمكان

  !موراأل

حتى الجسد النجمي أحياناً ال يكون حاضر في  !اإلسقاط النجمي هو الخروج من الحياة المادية بكل بساطة

 .لم أقلق، أحد تجاربي لإلسقاط النجمي لم يكن جسدي النجمي حاضراً ولم أهتم ولم أنظر

 أتمنى أن اإلجابة واضحة.
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 اإلسقاط النجمي والجسد النجمي

 

 ما هو الشيء الذي يخرج؟ والذي يستطيع العيش بانفصال عن جسده المادي؟  -1

ذا كان اسقاط خارج الجسد، وانما ما هي المادة التي تحتوي الوعي الذي إهم االسئلة ليس فقط ما إحد أ

 ينفصل ويخرج؟ 

للتفريق  ؛"الجسد االخر /ـ يسمى "الجسد النجمي ن هذه المركبة رآها ممارسون اخرون وبعض الشهود!أل

ويسمى احيانا "نسخة الجسد" النه يظهر عادة على هيئة نسخة مطابقة للجسد  ،بينه وبين الجسد المادي

 المادي ولكنه يتكون من مادة ارق واقل كثافة. 

الجسد  ،الجسد االثيري، تتنا من حضارات مختلفة اضافة الى مصطلح "الجسد النجميأهذه المفردات 

وغيرها العديد. وهي جميعها تشير الى االمر ذاته تقريبا ولكن سنستخدم مصطلح  الجسد الروحي"، البديل

 الجسد النجمي. 

مستيقظا، الجسد النجمي  ي"احيانا، غالبا خالل النوم، ولكن عادة عندما يكون الممارس "المسافر النجم

او ربما يأخذ جولة  يتحرك خارج صدفة "قوقعة" جسده المادي ينزلق في انحاء الغرفة، يطفو الى السقف،

)غالبا لبلدان اخرى(  ويمكن للجسد النجمي ايضا السفر لمسافات شاسعة في الطريق سيرا على االقدام

واحيانا يجد نفسه في مكان غير مألوف بل محيط غير واقعي احيانا، حيث تتحرك اجساد ظلية او تتحرك 

ضاءات خالبة والوان حقيقية جدا وساطعة جدا. إاخرى يكون المحيط كالجنة ب افي ضباب او غيوم. واحيان

 يضاً.ّ أفي الزمن  العديد من المسافرون النجميون عادوا او تقدموا

 هل اقدر باالسقاط النجمي اغير من شكلي مثالً او البس مالبس غير عن مالبسي واقص شعري -2

كون مثل يعني وبعد اذا مثالً سويت االسقاط النجمي مرة ثانية غير عن المرة ذي شكلي راح ي

 قاصة شعري ومغيرة مالبسي او حيكون نفس شكلي االساسي ؟ 

ثم بعد ذلك بمجرد تخيل شكلك كما كان يعود ، نعم يمكنك فعل ذلك وكثيرون يفعلون هذا االمر في البدايات

 .سأحاول شرح االمر لك بنفس مستوى البساطة الذي قدمتي به السؤال، كما كان

فعند تغيير منظورك ، اي انه تعبير او تصوير للطريقة التي ترى نفسك بهاالجسد النجمي جسد تخيلي، 

نفسهم منوط وغالبا الجسد النجمي يشابه الجسد المادي الن منظور البشر أل لنفسك يتغير جسدك النجمي

 شكال اجسادهم.أب

 لو أول مرة أسوي اإلسقاط كيف أشوف نفسي؟ هل هي فكرتي عن ذاتي؟ -3

ف يتخيل االنسان ذاته معظم البشر يتخيلون ذواتهم على أنها نسخة عن الجسد نعم فكرتك عن ذاتك، كي

 ولكنها شفافة، ولكن الواقع أن البعض يرى جسده كأنه مختفي، غير موجود.

 كيف يمكن القيام باإلسقاط النجمي؟ -4

 ،صحيحةاالسقاط النجمي هي النقطة التي تتساوى فيها معتقداتك عن الحياة بمعتقداتك أن الحياة غير 

يمكن لك أن تعيش ما يُسمى باإلسقاط  ،عندما تؤمن بأن هناك ما يناقض الحياة هو بنفس حقيقية الحياة

ال أعلم ان كان حديثي فلسفياً زيادة عن اللزوم أو واضح، ولكن عندما تعلم بأنه يمكن لك . النجمي



 

 Astral Projection                                                                                                       اإلسقاط النجمي 

 61الصفحة  اإلسقاط النجمي: تمرد على الحياة المادية

 

هذه األمور مستحيلة في الحياة ولكنك تظن في تلك  ،الطيران، يمكن لك أن تصنع ما تشاء وقتما تشاء

اللحظة بأنها ممكنة وأنت واعي ولست نائم فنحن نستطيع فعل هذا األمر ونحن نيام بما يسمى بالحلم ولكن 

، أو حتى في يومك المعتاد تظن بأن األمر ممكن أن تطير مثالً  عندما تكون واعياً، يقظاً قبل النوم أو بعده

 أنك تنفصل عن جسدك المادي ألن ايمانك بأن الجسد المادي ال يمكن له أن يطير يجعل ما يحدث حقيقةً 

 .الجسد المادي يبقى مكانه فتطير أنت

هي لطيفة أي أن ال  ،هذا الطيران يجعلك تدرك هوية جديدة لك ذاتاً مختلفة عنك، عن جسدك، عن عقلك

رس اإلسقاط النجمي اإلنسان وينظر الى جسده فإنه مالمح لها، وال معالم لها إال أنها موجودة، عندما يما

إما أن يرى جسده كما هو ولكنه بشكل لطيف كطيف وهو طاٍف على سطح المادة ألنك تتخيل بأن هويتك 

هي جسدك ولكن بعض الممارسين لإلسقاط النجمي ال يرون جسداً بل ال يرون شيء، هم موجودون 

كان، بل من زمان الى زمان، لكن دون أن يكون لهم معالم دون ويراقبون الحياة وينتقلون من مكان الى م

أن يكون لهم وصف وتضاريس ال يملكون جسد، ال يملكون هوية، ألنهم ينتقلون من مكان آلخر ومن 

للمتأمل، سيدرك ادراكه عظيمة وهي أن الجسد المادي ليس جسداً ثابت المعالم إال ألنك تعتقد  .زمان آلخر

لذلك من يؤمن بأنه ليس سميناً كما يعتقد قد يصبح ضئيالً في وقت قياسي، أن ينتقل من أنه ثابت المعالم 

 السمنة الى الجسد المتسق المتناسق في وقت قصير، والعكس صحيح،

هل األمر واضح؟ فما تراه جسداً عندما تكون ضعيفاً، وأن تظن أنه ال يمكن لك أن تُغير حجمك، وشكلك 

 ك ستستمر بالتغير.فإنولكن عندما تكون متقبالً لفكرة أنه يمكن لك التغيُر،  فإن جسدك سيستمر بالتضخم،

 الجسد؟ عن الروح تنفصل النجمي اإلسقاط في هل -5

 .الوعي إنفصال الروح، إنفصال ليس

 الجسد؟ من العقل خروج هو اإلسقاط -6

 .الجسد من العقل خروج وليس والجسد العقل من الوعي خروج هو اإلسقاط 
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 اإلسقاط النجمي وتجربة االقتراب من الموت

 

 بينهم؟ الفرق ايش ال كان وإذا الموت؟ من االقتراب نفسه هو النجمي االسقاط -1

  الجسد. من خروج كتجارب يصنفان جميعهما الموت، من االقتراب عن يختلف النجمي االسقاط

 الحياة مغادرة اراد إذا ما االدنى وعيك مصير لتحديد حصرية تجربة الموت من االقتراب ان الفرق

 ألسبابه الممارس بها يقوم اختيارية عملية وهو تعريفه سبق فقد النجمي االسقاط اما البقاء، او المادية

 .للموت وليس الخاصة

 جسمي داخل وادخل نفسي أصغر يعني المادي الجسم داخل النجمي اإلسقاط أحد يستطيع هل -2

 الجسم؟ خارج بس اإلسقاط وال واالعضاء الجسم داخل خلل فيه وش اشوف المادي

 بتجربة وانما (النجمي باإلسقاط وليس) استطاعوا اشخاص عن مسجلة وتقارير حاالت هناك الواقع في 

 النجمي. االسقاط ظاهرة حيث التصنيف نفس وهي الجسد من خروج تجربة وهي الموت، من االقتراب

 رأيت حرفيًا وفيه جسدي من قفزت يقول الحكاية، يروي الذي الشخص لسان وعلى مباشرة الحادث بعد

 والبشر الشارع على ملقى كنت الزمن مرور وبعد علو، من -االصطدام لحظه أي- يحدث وهو الحادث

 بمكان تجلط ووجد بالضبط وصفتها ما زي أصغر بشكل ولكن جسدي، الى مساعدتي، فتسللت يحاولون

ً  الشريان من التجلط يزيل ان استطاع -والمفارقة الفارق وهنا- ما،  المخ، في او العقل، في كان الرئيس ايا

 ! تحديدًا اعلم ال القلب في او

 القدرة أي( mind over matter) ظاهرة تسمى المادة على التأثير الجسد من الخارج يستطيع وعندما

 وتجارب تقارير، فيها وردت وقد .مادي اتصال اي دون فيها التأثير او ورفعها االشياء تحريك على

 قطعة تحريك أو شمعة، نفخ بمحاولة يقوم مثال بوجوده يعلمهم ولكي يحب لمن انتقل مثالً  ناس من كثيرة

 ولكنها نادرة قماش أو إسقاط جسم عن طاولة مثالً، إغالق الباب، أو أحياناً محاولة إدارة النور أو إطفاءه،

 .يحدث ولكنه جدا صعب والمادي النجمي والتردد البعد بين تحدث؛ التداخل

 من قبيلة كل في دور او منصب وهو بالشامانيين يسمون ما البشرية تاريخ التاريخ، إلى وبالنظر

 يقوم لكي القبيلة أفراد إليه يلجأ من هناك كان العالم مناطق من وغيرها األمازون في البدائية الحضارات

 المخدرة المواد بعض استنشاق تتضمن وأحيانا طقوس، بتأدية يقوم غالبا وكان المشكلة. بعالج بمساعدتهم

 وليس التناول عبر تتم وهي االمازون مثالً، في كاأليوكاسا الوعي عن االنفصال في تساعد التي

 ينفصل ان وبعد باالستنشاق. ينفصل االنسان تجعل ان لها يمكن التي المواد بعض هناك ان االستنشاق، إال

 تحديدًا ليعرف المريض جسد في بالدخول يقوم مواد، بتناول او بالطقوس او باألصوات سواء الجسد عن

 الخلل. موضع

 الباطنية وربما الصعبة االمراض بعض تشخيص تستطيع كانت الحضارات عن التاريخ في نرى لذلك

 ان يستطيع االنسان كان إذا يمكن ونظريا تحدث، فنعم انها اال بدائية كانت وان استئصال عملية تجرى
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ً  يكون  حدٍ  ع المادي البعد او النجمي البعد في يكون ان على قادًرا النجمي وجسده النجمي، بجسده واعيا

 اقول ربما، معه وأن يتفاعل يراه يزوره، ان ان النجمي لجسده يمكن زمان اي وفي مكان اي فإن سواء،

 !مكان اي الى الذهاب يستطيع نظريا لكنه! فقط الحاالت بعض في ربما

 بهذا وقبولك بمفاهيمك تماما منوط االمر لكن المجهرية، والكائنات الخاليا لمستوى يتعمق ان يمكنه إذن

 الذهاب يشابهه .تذهب لن غالبا دافع تملك تكن لم فأن باألمر، للقيام بدافعك ايضا منوط ثم االمر ومن

ي ليعرف ما علة جسده الملقى للفضاء، لكن ذلك اإلنسان الذي يريد الحياة وحدث له الحادث، لديه دافع قو

معيق، أال يوجد  غير يكون ان يجب والمفهوم قوي يكون ان يجب الدافع ان نفهم ان على األرض. فيجب

 ال االقل على او له، يحدث ان يمكن ال الشيء هذا على االنسان بقدرة يؤمن ال مفهوم ضد هذا األمر، فمن

 .االمر هذا ضد مفهوم يملك

 بها يتصرف ان يمكن وال الرب امر من والروح وروح جسد االنسان بأن نؤمن مجتمعنا في اننا ونعلم

 التي الوتيرة بنفس ليس االقل على! تحدث ان من التجارب معظم يمنع ذاته بحد المعتقد هذا االنسان،

 .الغرب أو االقصى الشرق بمجتمعات بها تحدث

 انه ممكن اال غير شيء انه يعتقد يقرأ السؤال لمن مضحك مظهره كان وان ممتع سؤالك نعم، فاإلجابة

 .علي قد مرت واحدة قصة االقل على ويوجد واقع،
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 اإلسقاط النجمي واألحالم الجلية

 

 ماهي األحالم الجلية )أو الواضحة أو النقية أو الواعية(؟ -1

 الحياة المادية(. هي االحالم المعتادة وما يميزها ان النائم )يعلم انه يحلم( + )ويتذكر

 حلم جلي؟مؤخراً صرت أحلم واذا انتهى الحلم وأنا ما زلت نائمة أدرك أنه حلم وأفسره هل هذا  -2

 كيف تدركين وانت نائمة؟ 

حالم الجلية تحدث أثناء األ ((Lucid Dreamsنه حلم وتجربة أدراك الحلم إ ،النوم معناه غياب الوعي

يعني ان ترى حلم ادراكك ان الحلم حلم اثنائه، يسمى ظاهرة االحالم الحلم، استفاقة الوعي أثناء النوم 

الجلية ان استفقت مبكرا )حال الدخول في النوم( او قبل االستيقاظ منه بقليل يحدث شلل النوم في حال 

 حدوث شلل النوم وتمكنك من فصل وعيك يحدث اإلسقاط النجمي.

 النجمي؟اسقاط ما الفرق بين االحالم الجلية والسفر  -3

األحالم الجلية هي ذاتها األحالم التقليدية ولكن يكون النائم مدرك أنه يحلم وغالبًا ال يسيطر على األحداث 

 في حين أن السفر النجمي يعني أن يكون طبعًا الممر.

 وكيف؟ النجمي من خاللها باإلسقاطدائما احس يصير لي احالم جلية هل استطيع اقوم  -4

خصوصا لمن ال  الطرق لدى الممارسين أشهرمن "خالل" االحالم الجلية من  باإلسقاطالقيام ، بالطبع

اما الكيفية فببساطة من خالل برمجة وعيك انه كلما استيقظ في حلم ، يستطيع فعل االمر بطريقة مباشرة

بيتك ويتم ذلك من خالل تذكر غرفتك سريرك جسدك عملك اهلك  جلي ان يحاول العودة الى العالم المادي

التفكير في االمر . كجسدك مثال، المهم ان يكون هذا الشيء مرتبط بك ارتباط قوي، سيارتك اي امر مادي

 سيخفض ترددك ويجلبك الى العالم المادي.

دائما تنجح معي االحالم الجلية والسفر النجمي بعكس االسقاط النجمي هل له عالقة   -5

بعض عالمات االسقاط كالتنميل والشعور بالخفة  باالسترخاء؟ عندما يهدا جسمي وتبدا

 أنام.واالهتزازات 

 ه. اما االحالم الجلية فمن الممكن النجاح فيها عند االهتمام بالحلم ذات، االسقاط النجمي ليس لكل البشر

 : ركانأاالسقاط ال ينجح سوى بثالث  كما قلت في اجابة سابقة

 باإلسقاط.االيمان  -

 .ترغب بزيارته وهو ليس بحضرتكوجود مكان، شيء، شخص  -

 .وتطبيقها بحذافيرها مع مراعاة الظروف المكانية الزمانية ووجود طريقة لتنفيذ االسقاط، -

وهو في هذه الحالة االهتمام  ما في حال االحالم الجلية فليس هناك حاجة سوى للشرط او الركن الثانيأ

 بالحلم ذاته فقط ال غير.
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سقاط النجمي؟ بالتفصيل الممل وش اللي يميز االسقاط النجمي عن ماهو الفرق بين الحلم و اال -6

 الحلم؟

 .الحلم هو حياة اخرى نعيشها في )البعد النجمي( لتحقيق رغباتنا المكبوحة في يومنا

 .الحلم الجلي، هو حلم تقليدي ولكن يعلم النائم انه يحلم ويستطيع تذكر حياته المادية

 للجسد النجمي ولكن احداثها تقع في البعد المادي.االسقاط النجمي، هو تجربة تحدث 

  ما عالقة االسقاط النجمي باألحالم؟ -7

-في كال الحالتين، ينتقل الوعي من جسدك المادي الى االثيري ولكن ال ينفصل الجسد االثيري عن المادي 

 ، وهذا هو الفرق بين االحالم واالسقاط النجمي.-في األحالم
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 اإلسقاط النجمي والسفر النجمي

 

 ؟Astral Travelو Astral Projectionالفرق بين  ما -1

 .Astral Projectionعند طرح الجسد النجمي في البعد المادي يسمى اسقاط نجمي 

 .Astral Travelبعاد اخرى يسمى سفر نجمي أوعندما يتم االنتقال بالجسد النجمي من البعد المادي الى 

مزعجة جدا اتذكرها كنت تأتي لي قديما لكن لم اهتم وتركت  رتعاشهابغفيت قليال وحسيت  -2

الموضوع وفجأة سمعت صوت كأنه انطالق مركبة هوائية بذات الوقت حسيت بالنور الجهير 

وانطلقت إلى االعلى إلى نور أبيض بوسطه نقطة صفراء رأيت في طريقي ارقام ومعادالت ومن 

 لماء. ثم في وسط يشبه ا

دركت اني ال أعلم اين انا أنظرت ليدي فإذا بها شفافة وحاولت ان ارى نفسي في المرآه لكن 

 وقررت النزول هل هذا اسقاط ام سفر نجمي ام حلم جلي؟

  .طبيعتك الذكورية تميل إلى التصنيف والمنهجية في مقاربة هذه الظاهرة

أن يكون إسقاط نجمي. ال يمكن أن يخطئ اإلنسان في الحقيقة هي أقرب ما تكون إلى السفر النجمي من 

باإلسقاط النجمي حال حدوثه، ال يمكن فاإلسقاط النجمي مميز جداً أعني مميز على جميع األصعدة جميع 

 الحواس تتقد؛ وحتى تلك الحواس التي ال تعرفها في جسدك المادي.

بال حتى استمرت وبقي وعيك مستفيقاً ما كان يحدث لك وتتجاهله هو عملية االنفصال وما أن ألقيت لها 

 حتى بعد أن ينام عقلك. هو أقرب للسفر النجمي. 

قلت ال يعني إيماننا بها االنفصال عن الجسد يؤدي إلى ظاهرة اإلسقاط النجمي وهي ظاهرة نادرة جداً كما 

. فمحمد عن الجسدوال يعني فهمنا لها أنها يمكن أن تحدث فهناك عامل غائب دائماً وهو الدافع لالنفصال 

ي به وحدث له اإلسقاط النجمي.  مثالً كان متعلق جداً في المسجد األقصى لذلك أُس ر 

كثير من األمهات يزرن أبناءهن في حال الحاجة ألمهاتهم أما في حالة مرض خطير أو حادثة خطيرة 

محباً لجسده ومكانه  كذلك يحدث االنفصال عند االقتراب من الموت، لكن في معظم األحيان يكون اإلنسان

ال يملك النزعة إلى مغادرة الجسد أو المكان الذي يكون فيه لذلك ينتقل بوعيه ليسافر عبر األبعاد واألزمنة 

 واألماكن وهذا ما يسمى بالسفر النجمي.

تحدث فيه أمور غير منطقية وال يمكن فهمها  ،أما الحلم الجلي فهو حلم ال يختلف عن الحلم في أي شيء

اً ويحدث بعد أن يستيقظ اإلنسان من النوم ولكن فرقه عن الحلم التقليدي هو أن اإلنسان يكون مدرك أحيان

  أنه يحلم وهذا كل ما في األمر فقط ال غير.

 ر.ما يحدث لك هو سفر نجمي أكثر من أي شيء آخ نإذ

 ال يفتحهما اال َجسور. هغمضنا اعيننا عنأانعكاس لنور 
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بنهاية الثالثين االن، بالمتوسط مريت علي فتره طويلة كل ما أنام يجون اشخاص يأخذوني  أنا -3

سنه كانوا  20نا يمكن اقدم ب نمعهم بين ليلة وليلة وفترة وفترة كنت انتقل معهم لزمن غير زم

لطفاء معي ونروح المالهي واماكن كثير ونتسلى بالوقت مع بعض، انا فعلياً كنت اشعر اني 

  .جيت وما كان حلم شعور مختلف تماما عن الحلم احس اني روحي طلعت ورجعترحت و

 هل هذا اسقاط نجمي؟ او بماذا يفسر؟ وليه اختاروني تحديدا؟

ح أنه سفر نجمي وهو وأرجّ ، ما اذا كان إسقاط نجمي وال أجزمإفي البداية ال أستطيع الحكم صراحة 

ذا كانت هذه إذا كان بذهابك لهذه األماكن تشعرين قبلها بانفصالك عن جسدك وما إاألمر معلق بما  أقرب.

 .مختلفة عن الواقع "سريالية"ذا كانت إاألماكن مادية، أم 

كانت التجربة مادية أي كل ما ترينه مادي واألماكن التي تزورينها ومن  إذاففي االحتمال األول  -

سقاط نجمي، إن كانت إء مادية فالتجربة تسمى شياأيرتادها كلهم منتجات مادية وأجسام و

 فستشعرين بانفصال جسدك النجمي عن جسدك المادي ومغادرة سريرك بصحبتهم. (مباشرة)

تخلدين إلى النوم أو ربما تكونين مرتاحة في مكان ما تغمضين عينيك  (غير مباشرة)ن كانت إو -

غير  وال تستفيقين إال بصحبتهم، وهي ايضاً ليست حلم هي ايضاً اسقاط نجمي، ولكنه بطريقة

 ( يسمى.Indirect induction) مباشرة

طبعاً السفر النجمي واإلسقاط  ،ذا كنتم تزورون أماكن مادية أو الإمنوطة بما  المسألة في كال الحالتين

 . النجمي واحد

أي أنك ؛ أنك تستمر في البقاء في البعد المادي :إسقاطاً نجمياً هو (اإلسقاط النجمي)ما يجعل  •

 .تتجول في البعد المادي

: تذهب إلى مكان يُسمى البعد النجمي حيث يمكن لك صنع ما تشاء (السفر النجمي)في حين أن  •

ما عملية االنفصال وحضور الوعي فهي متشابهة أما تحلم تكون فيه، وهو المكان الذي عند

 تماماً.

 سبب تسمية اإلسقاط النجمي بهذا االسم هو أنك تقوم بإسقاط وعيك أو جسدك النجمي في البعد المادي.

الذي يطير في  ،فجسدك النجمي كما ترين من التسمية، ينتمي للبعد النجمي وهو الجسد الذي يقوم بالحلم

الذي ينتقل من حدث الى حدث ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص في غضون لحظات  ،لحلما

فهو ؛ هذا الجسد عندما يكون الوعي مصاحباً له فإن تردده عالي جداً أو وعيه عالي جداً  .وطرفة عين

عندها يكون  ينتمي إلى هذا البعد العالي جداً، غير أنك في بعض األحيان تكون واعي ومتعلق بالمادة

 .الماديفي البعد  Object)) النجميالمنتج الشيء/ أي أنك تُسقط هذا الجسد النجمي هذا  ؛اإلسقاط

في  "كوعي وليس عقل"فوعيك عندما يصاحب جسدك النجمي تكون في البعد النجمي غير أن تعلقك 

 .لتأدية غرض أو زيارة شخص أو ذهاب إلى مكان ،البعد المادي

فإن لها القدرة على أن تُثقل الجسد النجمي وتُسقطه ليس سقوط وإنما  كانت شديدة جداً هذه الرغبة إن 

فالعملية عملية حب وليست سيطرة  Projectile or Dropping)( وليس )Projection)إسقاط 

وإجبار، فإن جسدك النجمي يكون ُمسقط في البعد المادي وحيث ألن لهذا الجسد خصائص فريدة مثل 

يمكن لك أن تزور الماضي في البعد المادي حيث أن البعض  ؛اختراق الزمن والمكان ة،سرعاالنتقال ب

غير أن ، أو الذهاب إلى المستقبل ومعرفة األحداث ،يستطيع اكتشاف جرائم من قام بها وكيف قام بها

 ً كن له السيطرة العقل هو أفكار ومشاعر ومفاهيم، لكن العقل كأفكار ال يم كما قلنا ،مفاهيمك تعيقك أحيانا

لذلك من يؤمن بوجود كائنات شريرة كالشياطين  ،لكن المفاهيم لها القدرة على أن تتحكم على التجربة

، ليس ألنها موجودة ولكن ألنه يؤمن بها ،والجن عندما يقوم باإلسقاط النجمي ويتذكر هذه المفاهيم يراها

 .وهذه قصتنا منذ البداية
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ما كان يحدث معك لكي نجيب  ،حوم حول السؤال ولم أجب السؤالالحديث شيق هنا ولكني ال زلت أ

ن أالسؤال بشكل مباشر هو شائع حقيقةً بين األطفال وإن كنت حقيقة في مرحلة المتوسط لست طفلة إال 

هو أن يصبح مادياً أكثر ال روحانياً  "ناضجما نسميه "فتحول اإلنسان إلى  ؛مسألة الطفولة مسألة نسبية

فهناك من يعيش في األربعينات والخمسينات وال زال  ،غير أن هذا األمر يتفاوت من إنسان إلنسان

 ..روحانياً ونسميهم دراويش وطيبين وعلى نياتهم

من يحدث ، األطفال يشيع بينهم األمر كثيراً إال أنهم ينسون وعندما يتذكرون يفسرونه على أنه كان حلم

ينسوا ويعرفوا الفرق أيضاً بين الحلم وغيره من  نلهم األمر مثلك في حين أنهم كبار بما فيه الكفاية أنهم ل

هذا أمر منوط تماماً  ،تسأليني عنهم من صاحبوك نم ،الظواهر، فإن هؤالء يتساءلون وهذا ما حدث معك

نت تؤمنين بوجود فضائيين أو ربما بشر ومتعلق تماماً بمفاهيمك، إن كنت تؤمنين بوجود مالئكة إن ك

ال أعلم يجب أن يكون الحديث معك مباشر لكي آخذ منك المزيد  ،آخرين من فئة معينة أو طائفة أو عرق

 .فهم فيصبح الحوار والجلسة واالستشارة نفسية أكثرألمن التفاصيل 

سأعرف من هم؟ ماهيتهم؟ أو في ذلك الوقت  -في ذلك الوقت ليس اآلن-ومجرد أن أصل الى هذا المفهوم 

فكونهم طيبن وحبوبين ربما يكون  ك.فقد يكونون يشيرون إلى شيء ليس معتقد واضح لدي ،ربما رمزيتهم

رتياد أماكن اإسقاط هذه الرغبة في  ،حدة تعيشينها وبطبيعتك األنثوية في مجتمع منغلقناتج عن حالة و  

كتفاء باألحالم مما أسقط وعيك في داً بالمادة وعدم االالمتعة والسعادة نتج عنه تعلق الوعي بشكل قوي ج

 البعد المادي.

 هل هي تجربة إسقاط نجمي؟ 

ه كما قلت إن كانت المالهي التي تذهبين إليها مادية كل شيء فيها منطقي إذاً فأنت بالبعد المادي وهذ

أما اختيارهم لك  .سفر نجميالتجربة فريدة من نوعها. أما ان كانت غريبة وتتغير األحداث بسرعة فهذا 

واقع األمر هو أنك ، -طبعاً فسرت األمر ولكن أجيب على آخر شق من السؤال-في الواقع ولكي أجيب 

هذه هي الحقيقة وسأجيبك - نت من اختارهم وربما على األغلب أنت من صنعهم وخلقهم شئت أم أبيتأ

أنت من صنعهم ومن ثم اختارهم  ،-القوانين وإن كانت اإلجابة صادمة فأنت هنا عندي ضيفة فأنا من يضع

 ي يعيشه كل البشر.ذال (Paradox) العظيمو التناقض ها ويعتقد عقلك أنهم هم من اختاروه وهذ

يفعلون ما يفعلون، يصنعون ما يصنعون، ويخلقون ما يخلقون، ثم يخلقون من يوهمهم بأنهم موضع خلق، 

المهم أنك رأيت ، ولكن ال يهم حقاً، المهم أنك فعلت األمراختبار، القرار قرارك وموضع  اختيار موضع

ليست نقالً عن أحد أن االنتقال من مكان إلى ( First-Hand Experience)بنفسك تجربة مباشرة 

فعلتيه وأحسست بالمشاعر فيه تماماً كالمشاعر المادية وربما أكثر بل على األغلب  !مكان ممكن وسهل

كمعجزة اإلسراء والمعراج  ،وربما نسيت أن هذا األمر يشابه المعجزاتوعرفت وأدركت وعلمت  أكثر

، حيث كانت األرض تُطوى والسموات تُرتقى وكان كل رمز من رموز اليهودية القديمة يراه محمد متجسد

كونه -إلى المسجد األقصى نظراً لتعلقه مادياً هذا كان إسقاط نجمي تحول إلى سفر نجمي، فهو انتقل 

كان متعلق بالمسجد األقصى كما يفعل اليهود، وعندما  -ودية كما تُسمى بملة إبراهيم هي يهوديةخلفيته يه

سماها السماء هي ليست السماء فالسماء الدنيا ال يمكن أن  الدنيا، إلى السماء ىسمفانتقل شعر بالروحانية 

قاها وكان يرى تجسيداً في ال يوجد شيء اسمه السماء الدنيا، ولكن هناك مستويات من الوعي ارت .تُبلغ

البعد النجمي حيث كل شيء خرافي، أنواع وألوان وأصناف العذاب التي كان يخافها لديه هذه المفاهيم 

 . فتجسدت

الواقع، فأتمنى أني أجبت على هو أعلم أن هذا األمر صادم لك ولكني سأفعل رغماً عن حجم الصدمة وهذا 

عن فوق المادة وفي األحالم وفي  كلمال أت-فليس كل ما تراه  السؤال وأتمنى أن تعرف رمزية األشياء،

ليس  -اإلسقاط النجمي وفي السفر النجمي وفي حال االقتراب من الموت وبعد الموت أتحدث عن الحياة

 !كل ما تراه موجود ألنه موجود قبلك أنت تفرض ذلك
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 فلماذا تتوقف عن افتراض أن ما تراه في أحالمك موجود قبل وجودك؟!

لماذا تفترض أنها توجد فقط في لحظة وجودك؟ ألن وعيك هناك يكون أعلى أما في الحياة وعيك يكون 

تكون نائم ولو ارتقى وعيك لعلمت أن كل ما تراه يولد في نفس اللحظة ويموت بعدها إال أنه ال  ،أقل بكثير

 يختفي من الوجود، فالموت ليس مرادفاً لالختفاء واالنعدام.

، أريد اإلطالة، ولكن أتمنى أال تكون الصدمة قوية جداً وال أن تكون مناقضة للهدف منهاسأختم هنا ال 

أن يفهم اإلنسان عظمته، دون أن يقلل من عظمة غيره، فوحدانية التجربة هي من معالم الهدف منها: 

ً ومظاهر النوم، ال يعني أن تكون عظيماً أن غيرك لم يكن عظيم  .ا

رب ألنفسنا والتقليل من قيمة تجارب غيرنا، فإما أن نكون تابعين أو قادة، البشر فلنتوقف عن التفرد بالتجا

كلهم على صٍف واحد تتباين معتقداتهم وأفكارهم ومشاعرهم فقط ال غير، ال أحد أمام أحد وال أحد أعلى 

 ر.اختم بهذا القد ،من أحد إال في الوعي وهو أمر ال مادي، على المستوى المادي الجميع متساوون
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 اإلسقاط النجمي واألديان

 

 هل لألديان عالقة باإلسقاط النجمي؟ -1

صنفها على أنها إسقاط نال ليس لألديان عالقة باإلسقاط وإن كانت تجربة محمد في اإلسراء والمعراج 

تجربة قدسية. نجمي بحت ولكن يرفض المتدينين اإليمان بأن ما قام به الرسول أنه إسقاط نجمي وإنما 

الحرية لكم في أن تصنفوا ولكن بالنسبة لي مغادرة الجسد ورؤية مكان آخر دون أن يذهب الجسد مادياً 

إلى ذاك المكان هي إسقاط نجمي نموذجي، تنطبق عليه جميع أوصاف اإلسقاط النجمي الذي وجد منذ قدم 

هودية واألديان السماوية اإلبراهيمية وحتى التاريخ منذ بداية البشرية قبل حتى اإلسالم والمسيحية بل والي

بدء التاريخ، اإلسقاط النجمي ظاهرة أعم وأشمل من مجرد اعتقاد، هي ظاهرة بشرية أعمق من أن تكون 

 مجرد معتقد.

 االسقاط النجمي حالل ام حرام؟ -2

 حالل في كل االديان

 ومن اراد تحريمه فهذا شأنه.

 النجمي؟لماذا دائما الشيوخ يحرمون االسقاط  -3

مما يدفعهم لالعتقاد بانه امر سيء فيحرم بشكل ، رغم اهميته في الحياة ألنه غريب ولم يذكر في اي مكان

 تلقائي.

 إذا اإلسقاط النجمي حرام يعني مو خرافة. -4

الرسول محمد لمن يؤمن -السحر حرام، ولكنه مو خرافة فالرسول ُسحر ونزل ملكين، وقد رأى رؤيا 

الملكين كانوا يتحدثون في رؤياه، كان أحد الملكين يسأل اآلخر عن الرسول بعد أن  بأن هذين -باإلسالم

ر من اليهودي يقول له: "ما به؟" فقال اآلخر: "بأنه مطبوب أي مسحور" ، فقال اآلخر: "من َطبه؟"، ُسح 

به؟"، فقال: "بأنه عقدة من شعر"، فقال: "بماذا َطبه؟"، فقال:" أنه يهودي" فقال: "أنه في ، وقال: "أين ط 

 ".قاع بئر في المدينة

أخبر الصحابة ليذهبوا إلى ذاك الطب  -الذي يعتبر بالنسبة لك خرافة-فعندما استفاق الرسول من هذا الحلم 

وعندما فكوا السحر كان الرسول وكأنه تطلَّق  -، أي أنه شعٌر من الرسولومشاطةمشٌط -ويفكوا السحر 

 .من ُعقال

اإلسراء والمعراج الرسول كان في كهف في غار حراء وانتقل من مكة إلى المسجد هذا حلم بس حقيقة، 

إلى السماء، سبع طبقات ارتقاها واحدة تلو األخرى، رأى فيها  ىاألقصى في لمح البصر ومنها ارتقى وسم

، ما رأى من أنبياء سابقين ومن ألوان العذاب وحتى التقاء الرب وتخفيض الصلوات من خمسين إلى خمسة

 هذه التجربة تسمى معجزة دينية ولكن في تعريفنا نحن نسميها تجربة ميتافيزيقية/ ظاهرة ميتافيزيقية. 

يشابهها االختطاف الفضائي، تجربة االقتراب من الموت، شلل النوم واإلسقاط النجمي وطبعاً المعجزات 

 بطن الحوت.الدينية من فلق موسى للبحر، من إحياء الموتى لعيسى، ومن عيش يونس في 
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صحيح الحلم باالغاني و الخمر والزنا ليس حرام النه حلم ال نتحكم به لكن االسقاط النجمي انا  -5

 اتحكم بما افعل؟

 ، هل ستحرم عليهم النوم؟بأحالمههناك من يتحكم 

 هذا ليس معرض جدل ومناظرة

 حرم وحلل لنفسك وتصرف وفقا لذلك

 حكمه كان وال زال حالال في هذا التجمع.

يعني حتى المحرمات تسهل على ومن هنا يبتدا في  ،ي حاجزأ أتجاوزقدر أبس الي اعرفه انه  -6

 تشكيك حكمه!

 .القرار لك للتنطع في الحكم

 !فالقلم ليس حراما ألنك تستطيع ان تكتب به المحرمات

 !والماء ليس حراما ألنك تستطيع اغراق االبرياء به

 !واالنترنت ليس حراما الن به محرمات

 !سقاط ليس حراما الن هناك من يريد استخدامه بطريقة محرمهاال

وللعلم ال يمكن إلنسان ، كل نفس بما كسبت رهينه وكل يستخدمه وفقا لرغباته، االسقاط وسيلة وليس غاية

 ن ما تؤمن انه سيء يصبح سلبي ذا تردد منخفضأل ان يستخدم االسقاط في اغراض يؤمن انها سيئة

 فاألمر مستحيل.؛ عاليوالتجربة ذات تردد 
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 اإلسقاط النجمي والظروف المناسبة
 

 النجمي؟ االسقاط نجاح في تساعد التي المكانية الظروف هي ما -1

 بسيط ازعاج بوجود او هادئ اإلضاءة، خافت او مظلم ،دافئ الى الحرارة معتدل مكان فضفاض، لباس

 .مستمر يكون أن المهم ولكن

 محدده؟ عمرية بفئة محدود النجمي االسقاط هل -2

 تتقبله( النساء) ان كما الكبار، من أكثر االمر يتقبلون( الصغار) ولكن متساوية، فرصة لها االعمار كل ال

 اما االبداع عن المسؤول االيمن بالعقل تفكر النساء ان وهو بحت؛ سيكولوجي لسبب الرجال من اكثر

 .والتحليل المنطق عن المسؤول االيسر بعقلهم الرجال

 اريد األبيض، لبسأو المعدة وخفيفة طهارة على اكون ان البد النجمي االسقاط إلتقان انه اشعر -3

 .االكوان بين اسافر وانا انيقة اكون ان

 ان هو والسبب( وحده له) له ضرورية فعال هي ضرورية انها الممارس يعتقد الذي الطقوس جميع

 .مفاهيمه مع للتعامل المثالي المركب هي يبتدعها التي الطقوس

 الطهارة على وتحرصين شك بال متدينة انت بأنفسهم، طقوسهم بإعداد ويقومون الجميع يفهم حتى وكمثال

 واقع ومن بالتالي بالعكس، والعكس التردد يخفض مما سلبي لك بالنسبة الطهارة الوقت، عدم معظم في

 مثال وهو ضرورية الطهارة ان اعتقدت عفوي وبشكل تلقائيا التردد ورفع االيجابية لضرورة ادراكك

 .وواضح وبسيط جميل

 في االمر نرى وصفات، من االخرين عليهم يمليه ما وليس هم مفاهيمهم الى النظر الكل على يتعين

 تذهب عندما ولكن ألختها اقل بشكل تعمل وربما إلنسانة رهيب بشكل تنجح والتجميل، التخسيس وصفات

 ماء كاس او صابون لوح كان وربما شيء اي تغير الوصفة تكاد ال كليا مختلفة مفاهيم ذات انسانه الى

  :( فائدة أكثر

 .ذلك ننسى ان اخترنا قد كنا وان حتى حياتنا سيادأ نحن

 النجمي؟ االسقاط نجاح في تؤثر الشهرية الدورة هل -4

 تأثير فله متأصال كان ان والنجاسة الطهر بعدم االحساس يساعد، قد وتعب الم من لها المصاحب الشعور

 .التجربة على تأثير فال المعتقد هذا يملك ال لمن ولكن سلبي

  النجمي؟؟ االسقاط ممارسة عند مستلقية اكون ضروري هل -5

 في الدخول يستطيعون فهم للمتأملين اال الجلوس من للنجاح قربأ دائما النوم وضعية ولكن ضروري ليس

 .مريحة وضعية بدون حتى بسهولة (Trance) الترانس حالة
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 صح شيء كل اسوي اني مع معي يضبط ما بس مرة من اكثر النجمي االسقاط اجرب حاولت انا -6

 السبب؟ وش

 ماهيتها هي المهم مهمان، الظاهرة سبب وال الطريقة ال انه مع كثيرا الطريقة على تركزين نكأ السبب

( السببية وأ/و الكيفية) كالهما او االمرين احدى على منصب المهتمين تركيز جل ذلك، ومع .ووجوديتها

 .النجاح عدم سبب وهذا

  :النجاح كيفية ماأ

  الصادق فاإليمان -

  سيحدث االمر نأب والقبول -

  بالحدوث له السماح ثم ومن -

  تصور يسبقهم -

  ونية -

  ورغبة -

 .ممارسة ويتخللهم -

 !النجمي اإلسقاط في للنجاح السباعي السر هو سادة يا وهذا

 بنفس لكن اطفو بنفسي وشعرت النجمي االسقاط اعراض االعراض هذه بكل حسيت طيب -7

 ترى؟ يا السبب هو ما الحراك يمكنني وال جسدي فوق ثابته الوقت

 . الخروج من خائفة كنت وأ/و هروب خطة تملكي تكوني لم انك اما كالهما، او امرين السبب

 حال في اخالء كخطة تماما ،المادي بجسدك وطبقيها االن الخطة برسم فابدئي خطة لك تكن لم ان

  .جسديا وانما ذهنيا ليس المسار هذا على السير على تدربي ثم تجمع نقطة الى مسارا ارسمي الحريق،

 التي طبيعتك مع تتوائم ال النجمي اإلسقاط عن لديك مفاهيم لوجود مؤشر فهو هو كان ان الخوف اما

 .االمر بفعل ترغب

 دورات؟ الزم كيف؟ النجمي اإلسقاط أسوي أبي -8

 .بذلك قوية رغبة ولديك فيه بالنجاح مؤمن تكون ان المهم ولكن دورات في تشترك ان يمنع ال

 ؟ النجمي االسقاط عمل شروط ماهي -9

  :أربعة االسقاط شروط

 ، الكامل االيمان -

 ، الحقيقية لرغبةا -

 ، الطريقة تطبيق -

 .والتأمل السترخاءا -
 

 النجمي؟ االسقاط لعمل هادئ بمكان اكون الزم هل -10

 .استرخائك يزعج ال كي مستمر يكون ان فيجب ازعاج هناك كان ان أو يفضل
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 االماكن هل ؟ االسقاط للممارسة االماكن افضل ماهي االسقاط؟ على يأثر المكان طبيعة هل -11

 ؟ افضل الُمظلمة

 .النجاح ارجحية على قوي تأثير يؤثر المكان طبعا

 اكبر، كلما النجاح فرصة اكثر، أصبحت طبيعيا كان كلما ،وااللكترونيات التعقيدات من خاليا كان فكلما

 .اقرب النجاح كان والضوء الصوت ناحية من اهدأ كان

 وكذا؟ دياوه منور مكان او وهادي مظلم مكان يعني االسقاط؟ لممارسة االماكن افضل ايش -12

 من الرغب تملكني ذلك اخفي ال لكن القمر ضوء تحت جدا مظلم مكان في اسويها حاولت ألني

 .الظالم

 .منك قريب مسالم وهادئ بسيط مكان ألكثر اذهبي

 االسقاط؟ اثناء جسدي وضعية تكون ان يجب كيف -13

 .للنوم الخلود دون ولكن للنوم مريحة وضعية أكثر

 النجاح؟ على يساعد الثقيل النوم هل -14

 .العكس وليس النجاح في أكثر يساعد الخفيف النوم

 !التلفزيون مشاهدة من نقلل وايضا االسقاط؟ نعمل ما قبل االكل نخفف الزم ان صحيح هل -15

 يفضل. نعم

 لهم؟ يُناسب النجمي سقاطاإل منع نو أي عشر الخامسة العمر -16

والتصوير،  الحمراء والبقعة االلوان مثل والتخيل التصور طرق تناسبهم الجنس، فاإلناث على يعتمد

 .المضطرد واالسترخاء مونرو وطريقة مباشرة الغير كالتقنيات أكثر الممنهجة الطرق تناسبهم والذكور

 الصراحة الن اسويه نفسي واتخيل عيوني اغمض اني ب االسقاط اسوي اني الممكن من هل -17

 وكذا؟ وجسمي رجولي اخدر صعب احس

 .قوية تخيل قدرة يملك لمن بالفعل خصوصا الطرق أحد يمكن، هذه نعم

 انساه قدرت ما له وارجع اتركه االحيان اغلب اني العلم مع لإلسقاط ارجع صراحه حمستني -18

 اسوي؟ وش انام فيه افكر اجلس لما بس فيه افكر دايم

 تكدس بسبب الممارسين ويحدث بين وشائع معهود أمر هي االسقاط عن واالبتعاد االقتراب بين األرجحة

  وزوالها. المفاهيم

 ،النجمي االسقاط عن الممارس ابتعد مقاومة مفاهيم تكدست كلما -

 .اليه يعود تزول وعندما -

 ثم ساعات 5- 4 لمدة تنام كأن مباشرة، غير طريقة باستخدام االسقاط بممارسة تقوم ان فحله النوم اما

 اطول وقت تملك الزمنية النافذة تلك النجمي، في االسقاط بممارسة لتقوم منبه صوت على تستيقظ

 .النوم الى تخلد ان قبل النجمي باإلسقاط للقيام
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احس بعدم  ،تعدى مرحلة اني احاول استرخيألي كم اسبوع احاول اعمل اسقاط نجمي لكن ما  -19

ارتياح وفقد للتركيز حاولت اركز على صوت المكيف لكن ابداً ما ينام جسمي و اظل طول الوقت 

 صاحية.. كيف الحل؟

بشكل طبيعي  وهي طريقة تعتمد بشكل أساسي على الذهاب إلى النوم جربي طريقة التقنيات الغير مباشرة

 .ساعات 5- 4وضبط منبه إليقاظك بعد مرور 

وليست مثل ضعفها عند االستيقاظ من نوم  منها عند بداية النوم أضعفعند هذه النقطة تكون الرغبة بالنوم 

 الوعي.نقطة مناسبة لمحاولة الدخول الى النوم من جديد دون فقدان ؛ طويل

 ماهي الظروف الزمانية التي تساعد في نجاح االسقاط النجمي؟ -20

ساعات ثم تستيقظ  4أي وقت ولكن تجنب وقت النوم حتى ال يغلبك النعاس، والوقت المثالي بعد النوم لـ 

 لمدة نصف ساعة وتبدأ التجربة.

 ماهي االوقات المناسبة ولنجاح االسقاط النجمي؟ -21

باإلضافة الى وقت القيلولة وهو  النوم او اثناءه او بعده تعد اوقات ذهبية للنجاحولكن قبل األوقات جميع 

 فرصة ماسية.

 هل أقدر امارس االسقاط وانا نعسان وال اي وقت؟ -22

 لكن وقت النوم والقيلولة يكونان ذو جاذبية للدخول في التجربة بطاقة عالية. جميع االوقات مناسبة

 ار؟تفرق الممارسة في الليل او النه -23

 .5 – 3فرص النجاح في فترة الفجر تكون عند اقصاها 

 ؟ماهي الظروف المناسبة للنجاح  -24

الخليط السحري في الوصول إلى احتمالية وأرجحية للنجاح في اإلسقاط النجمي هي التمكن من إجهاد 

أتمنى تكون  ،الجسد، إجهاد الجسد إلى الحد األقصى، إلى حد اإلنهاك في حين أنك ال تشعر بالنعاس

 الفكرة واضحة.

ألن هناك نزعة للدخول إلى عالم األحالم، إلى النوم فلن  ؛اإلسقاط النجمي تجربة ليس أن تحاول قبل نومك

يتسنى لك عيش تلك اللحظة بين النوم واليقظة؛ ستجتازها بسرعة كبيرة إلى درجة أنها ستفوتك وال يمكن 

لك تقريباً، إطالقاً أن تقوم باإلسقاط النجمي فور االستيقاظ من النوم، أو بعد االستيقاظ من النوم أما أثناء 

تفاقة ربما، بعد االستفاقة من النوم واستعادة الوعي خصوصاً بعد ساعات نوم طويلة تتجاوز الست االس

ساعات يصبح األمر شبه مستحيل! نتحدث عن منتصف النهار الساعة الثانية عشر/الواحدة، اإلنسان 

إلجهاد مرهق أما في عمل أو في تمارين رياضية أو جهد جسدي معين يصل به إلى حد اإلنهاك إلى ا

الجسدي بكل معالمه: التعرق والتعب والنفس واللهث حتى ولكن ال يشعر بالنعاس، الجسد ال يحتاج إلى 

النوم؛ يحتاج إلى الراحة، هنا تماماً يكون احتمال النجاح في اإلسقاط النجمي عالي جداً، أعلى على األقل 

 . ىمن أوقات أخر
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 اإلسقاط النجمي وعالمات النجاح

 

 كيف اعرف اني نجحت االسقاط النجمي؟ -1

 منها:  تطرأ اعراض لنجاح العملية عند ممارسة االسترخاء استعداداً لإلسقاط النجمي

تنميل/وخز/دغدغة، شلل بسيط/كامل، صوت مكينة، هدير،  دق اجراس بعيدة، تغير درجة الحرارة، 

ة مشابه للكهرباء، تنفس سريع، ضحكات، احساس ثقل، احساس انعدام وزن او خفة منبسطة، احساس طاق

فقدان وعي لثواني، حركة من أي نوع، هلوسات، احساس تحرك نملة على جسدك، رجيج مستيقظ، شعور 

صفاء، تورم، اصوات وجود اشخاص، اهتزازات خفيفة/قوية، طنين بسيط/قوي، صوت عصف ريح، 

ساس غرق، احساس طفو، موسيقى، همهمة، احساس طاقة، اصوات اناس يتخاطبون، اسمك ينادى، اح

خطوات اقدام، خفقان سريع، حركة العين، تأرجح داخلي، ارتفاع الذراعين او القدمين اثناء النوم، رعشة 

 مفاجئة ألطرافك، احساس سقوط.

 هل ازدياد دقات القلب والتنفس يعيق اكتمال االسقاط النجمي؟ -2

 بل هما داللة على نجاحه.

 ماهي بداية اإلسقاط؟ -3

شعور بالطفو ، باالهتزاز القوي وكأنه زلزال، صوت طنين أو أصوات متعددة غالبُا قوية جداشعور 

وإحساس عام مختلف  الالإرادي مع شعور غير متأكد بالسيطرة على األحداث، حضور قوي في اللحظة

 عن أي احساس بشري معتاد.

 كيف للشخص التأكد من انه نجح في تجربته االولى من ممارسة االسقاط؟ -4

النجاح في اإلسقاط النجمي مثل الحياة ال يمكنك ان تشرح معنى ان تكون حيا ألنك ال تعرف معنى الموت، 

وكذلك اإلسقاط النجمي ال يمكن وصفه بعبارات بشرية ولكنه بالتأكيد مختلف تماما عن الحياة فعندما تنجح 

 ستعرف صدقني.

  النوم؟ قبل باالهتزازات شعوري يعنيه الذي ما -5

 لترى يقظ زلت ما وأنك وعقلك جسدك عن باالنفصال بالفعل بدأ وعيك أن تعني النوم قبل االهتزازات

 فالمسألة االهتزازات أو الترددات تحصل لك لما شيء، على تسيطرين ال! فاستمتع التجربة هذه وتشهد

 .راقبيها فقط تتجاهليها ال بعد، عن ومشاهدة استمتاع وإنما سيطرة مسألة ليست
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 اإلسقاط النجمي والعوامل المحفزة على النجاح

 

 ماذا افعل ألسرع النجاح في االسقاط النجمي؟ -1

 تعلم ان تثق بوجوده وبقدرتك على اتقانه وتخيل نفسك دائما انك نجحت وستفعل قريباً.

 سقاط خصوصا إذا ارتبط بانفعال عنيف زي حزن شديد؟السالم الداخلي سبب من أسباب اإلهل  -2

 والسالم الداخلي ليس له عالقة مباشرة ،كحاالت الوفاة الحديثة وغيره، االزمات تدفع للنجاح في االسقاط

 ولكن الرضى عن الحياة وحب الحياة يجعل النجاح في االسقاط صعب.

 يعني الحين عشان انجح في عملية االسقاط الزم اكون غير راضي عن حياتي وواقعي؟ -3

 . لمغادرتها )وهذا انا مثال( قراضي عن حياته يكون غير متشو ولكن من يكون ليس بالضرورة

 ال يملكها اال حاالت معينة. االسقاط النجمي يشترط لنجاحه رغبة قوية في الخروج

واالسترخاء  ما أهم ما يجب أن يتوفر حتى يضبط االسقاط النجمي غير االيمان الصادق -4

 ؟والهدوء

 الرغبة وصمت العقل وربما الطريقة.

 اليوم بدأت بالصوم الطبي، بماذا تنصحني للنجاح في اإلسقاط النجمي ؟أنا  -5

االسقاط  اي انه ال يفضي عن نتيجة دائما اذا قمت بتطبيق الخطواتة، االسقاط النجمي ليس ممارس

 .ن يصبح االنسان مهتما بمملكة وبعد اخركأ نسانالالنجمي، هو تحول كبير في اهتمام ا

ستمنع النجاح بشكل يجعله  وحقيقة انه ما زالت يحب الحياة المادية بشدة السببعدم وجود ، خرو آلألسبب 

 مستحيل..

 :ن نمارسهأقبل ان نسأل عن كيفية االسقاط النجمي، علينا ان نعرف لماذا نريد 

 ؟هل هو فضول -

 ؟ام محاولة إلثبات النظرية -

 .هذه االسباب، لن تمنع النجاح فقط بل انها ستضمن لك ان تثبت العكس

 !فمن حاول النجاح بفضول سيفقد اهتمامه الن ال شيء سيتحقق

 !سيثبت لنفسه انه غير موجود، ومن حاول اثبات ان االسقاط موجود

 .فكما ترى االسقاط النجمي هو عملية تخطي الحياة وزيارة غيرها

اثبات االمر حتى لو حاول  من كان يؤمن بالحياة فقط وال شيء غيرها لن ينجح ابدا في ان يرى غيرها

ولكن االمر مرهون بـ لماذا تقومين باإلسقاط وهل تصدقينه . فمحاولة اثباته دليل التشكيك وعدم االيمان به

 الفضول والتجربة ليسا كافيين.، ام ال
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 هل مالكي الحارس هو من يساعدني على اإلسقاط النجمي؟ -6

حارس يحاول مساعدته بالخروج من ال طبعاً، البعض يحاول الخروج من الجسد باعتقاد أن هناك مالك 

 الجسد، وهذه تجربة حقيقة ينجح فيها البعض ولكنها ليست هي الحقيقة الوجودية.

أي أن اإلسقاط النجمي ال يحدث ألن هناك كائنات تحاول أن تسحب وعيك من جسدك، يمكن لك أن تفعل 

 ح في اإلسقاط النجمي يعتقدولكن البعض لكي ينجاألمر وأنت طفل لم تعي حقيقة وجود كائنات أخرى، 

باإلسقاط  ةالمسمافي هذه التجربة/ الظاهرة  بأن هناك مالكاً حارس أو كائن فضائي يحاول مساعدته

 النجمي، وفي ذاك هو حر ولكنها ليست حقيقة وجودية.

ا دائماً عندما أقول حقيقة وجودية؛ أي أنها ليست مطلقة؛ يمكن لها أن تكون حقيقية لبعض البشر ولكنه

 ليست حقيقية على اإلطالق.

 اعتقد ان االسقاط يحتاج وعي عالي صحيح؟ -7

يجب عليك رفع تردد وعيك الى مستوى عالي جدا  لكي تصل الى النجاح في االسقاط النجمي، بالضبط

 .هذه العملية "رفع التردد" هي ما يسأل عنه الكل عندما يقولون "كيف اقوم به؟"، مقارنة بالعالم المادي

 : التردد يتم بطرق عدةورفع 

التأمل، التخيل، التصور، االيمان، االسترخاء، المونترا والتوكيدات، بل حتى الصالة في مختلف االديان 

 .تساعد على رفع التردد

والمؤمن  فالشخص الذي يملك خيال قويا يجب ان يستخدم التخيل ؛وتتفاوت الطرق باختالف الممارس

 .الخ والشخص المادي ربما يستخدم التوكيدات والمونترا... ةبالدين جدا يجب ان يستخدم الصال

 . ولكن محور االمر هو رفع التردد الى مستوى عالي

 فاإلجابة نعم صحيح :(

كيف اصبحت متمرس في اإلسقاط النجمي وهل تستطيع ان تخبرنا عن اول تجربة لك في  -8

 اإلسقاط النجمي وكيف نجحت معك؟

واول تجربة كانت صدفة فقد كنت احاول فترة طويلة حتى  االسقاط ال يوجد ما يسمى بالمتمرس في

فأحيانا بإصرارنا نحن نبعد . لذلك انصح من يأسوا باالستسالم ألنها بداية النجاح، عندها حدثت استسلمت

ننا قيدنا واقعنا ألننا نتخيل النجاح بشكل وهو يريد ان يأتي بشكل اخر افضل واجمل وال نسمح له أل النجاح

 وال يقبل ما هو اجمل منه. ال يقبل اال خيالنا نأ

 هل شرط نجاح اإلسقاط النجمي اإليمان؟ -9

ربما العكس، من يؤمن باإلسقاط النجمي ليس بالضرورة أن ينجح فيه، في المقابل، هناك من ال يعرف 

النجمي؛ عن اإلسقاط النجمي وينجح فيه أي أن األمر بكل بساطة إذا كنت ال تملك شيء ضد االسقاط 

سيحدث لك. فهناك أمهات انتقلن بأجسادهن النجمية أو وعيهن من مكانهن الفيزيائي، الجغرافي الذي 

انتقلن حيث أبنائهن خصوصاً في  -وهذا من أشهر الظواهر التي تحدث-يعشن فيه إلى مكان أوالدهن 

 . لحظة احتياجهم لهن

غار لمدة أيام وأسابيع لوحده ال يملك سوى بعض فاإلسقاط النجمي ليس محصوراً، فمحمد عندما خلى في ال

الطعام حدث له اإلسقاط النجمي، لم يكن يعرف به ألنه لم يرد في العهد القديم أو اليهودية القديمة بشكل 

صريح وعندما عاش التجربة عاشها كما عاشها موسى في وادي الطور وكما عاشها عيسى وغيرهم من 

تجربة روحانية يطلق عليها ولكنها في النهاية هي  .وأيوب في عجزه.األنبياء، ويونس في بطن الحوت 
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إسقاط نجمي، إسقاط نجمي بحت فقط ال غير؛ ينتقلون فيه ليروا ما يريدون أن يروا، ما يؤمنون به يتجسد 

حرفياً ولحظياً كما يؤمنون به فيتحقق لهم أقصى درجات اليقين؛ وألنهم رأوا اليقين كما لم يره بشر 

فتمسكوا به كما لم يتمسك به إنسان قبلهم أو بعدهم أصبحوا رسالً يقودون البشر ألن االعتقاد  غيرهم،

أقوى على أن يصنع التبعية وأقوى على أن يصنع الواقع؛ فعندما تؤمن تصنع الواقع. ولكن من منكم 

وهذا أمر مشكك يؤمن؟ الغالب منكم يفكر أنه يريد أن يؤمن لكي يرى إذا كان الواقع سيعكس ما يعتقده 

عندما تريد أن تتأكد من اعتقادك،  ومتردد وفيه جبن ويعتبر تجربة ال أكثر وغالباً تفشل، بل دائماً تفشل؛

 تؤمن به وتنتظر أن ترى انعكاسه فإنه لن يحدث. 

هم كانوا يؤمنون إيماناً مطلقاً فحدثت لهم هذه المعجزات، هي إسقاط نجمي، كظاهرة ليست سوى إسقاط 

ولكن بالنسبة لهم لم يعرفوا، سموها معجزات: إسراء ومعراج، أو حديث الرب إلى إبراهيم عندما نجمي 

وضع أجزاء الطيور على قمم الجبال ثم اجتمعت واتصلت وأصبحت طيور مجدداً؛ لم تكن سوى تجربة 

 إسقاط نجمي بحته ومحضة فقط ال غير.

تقل إلى االختالء بالذات ووعيك؛ ربما تنفصل عن هذا كل ما في األمر، أن تتخلى عن هذه الحياة وأن تن

الحياة المادية ولكن ليس بالضرورة ربما بعضكم ال يحتاج إلى ذلك، هو بالفعل يؤمن أن هناك في الوجود 

مستويات أخرى غير الحياة المادية لذلك ال داعي لإلسقاط النجمي ولكن إذا كنت ال تؤمن فاإلسقاط النجمي 

يقيناً وبرهاناً وبشكل برهاني ويقيني ومثبت أن هناك في هذا الوجود غير هذه الحياة  قادر على أن يثبت لك

 المادية.

 اين ذهبت بالتفصيل؟ إلى ،حدث لي قدر اتذكر ماأبعد ما اصحى من االسقاط هل  -10

عطاء التجربة إل يجب كتابة التجربة لغرض التوثيق وغرسها في الالوعيولكن ، نعم على خالف االحالم

 كبر في المستقبل.أمصداقية 
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 اإلسقاط النجمي والمدة الالزمة للنجاح

 

 كم يتطلب االمر حتى اتقن االسقاط النجمي؟ -1

االمر يتفاوت من ، يختلف االمر من شخص آلخر، هناك من اتقنه في يوم واحد! والبعض يحتاج شهور

 .بالنجاح قلت المدة المطلوبةكلما زاد ايمانك ؛ شخص آلخر حسب ايمانهم

اطلع من جسدي؟ انا سويته من كم يوم قعدت نص ساعة جتني كل األعراض  حتىستغرق أكم  -2

 بس ما طلعت!

هناك من ينام مباشرة وهناك من يطول عليه االمر ؛ فهو مثل النوم تماما، االمر متباين من شخص آلخر

زمن االفضل التوقف ، الصبح النجاح مستحيالي دقيقة 45الوقت المطلوب يجب ان ال يتعدى . قبل النوم

 عن المحاولة والمحاولة بعد يوم او يومين كحد ادنى.

 هل تعتبر نفسك محترف اسقاط نجمي ام لم تصل لمرحله االحتراف بعد ؟ -3

تكون تحت وطأة هذا  ،في كل مرة تحاول. اما ان تتقنه او ال تتقنه؛ ال يوجد احتراف في االسقاط النجمي

 فيبقى مستوى التحدي واحدا لكل الممارسين. سؤالال

 انت كل يوم تسوي االسقاط النجمي؟ -4

 .ال معظم تجاربي تحدث بشكل غير مباشر مبرمج )صدفة(

 اقدر اسوي االسقاط بيوم وليله؟ -5

 نعم.

 ؟دقايق هذا شي عادي وال ال 5سويت االسقاط النجمي في  -6

 نقاء القلب.عادي جدا ويدل على شفافية الروح وصفاء الفكر 

أنا ال أعرف أي شيء عن اإلسقاط النجمي، كيف أستطيع تعلمه بأسرع وأسهل طريقة؟ وهل  -7

 يمكنني أن اتعلمه اليوم واطبقه في ذات اليوم؟

المهم هو االيمان بها والمقدرة ، طريقتها تكميلية، معرفتها امر ثانوي، االسقاط النجمي ظاهرة قديمة جدا

 هذا هو سر النجاح.. كافية دون النومعلى اصمات العقل فترة 

 النجمي؟ اإلسقاط في النجاح أستطيع ال لما -8

ً  يريد اإلنسان كان لو األن موجود هو من قداسة وبكل وبك وتاهلل   وهللا   يحتاج بما كلن  في النجاح حقا

ً  االنسان كان لو النجمي االسقاط  الستطاع النجمي باإلسقاط النجاح همه كل كان لو النجمي باالسقاط مهتما

 اإلسقاط يمارس لكي فراشه الى الوصول حتى سينتظر كان ال يمشي، وهو المادي جسده   عن االنفصال

 .بها التفكير عبر التجربة اختصار عبر نفسه مع االنسان بها يقوم عقلية لعبة ولكنها النجمي

 

 

 



 

 Astral Projection                                                                                                       اإلسقاط النجمي 

 81الصفحة  اإلسقاط النجمي: تمرد على الحياة المادية

 

 

 تأملاإلسقاط النجمي وال

 

 من شروط التنور حدوث اإلسقاط النجمي؟هل  -1

 وغيرها التأمل إحداها التنوير، إلى للوصول الُمتبعة والطرق الوسائل أحد هو النجمي اإلسقاط إطالقًا، ال

 عن وتبحث واعي وتكون تستفيق عندها ثم خاطئ تعتقد ما كل أن لك ويثبت موقف لك يحدث كأن الكثير

 .جدًا كثيرة والوسائل تستنير، حتى الحقيقة

 النجمي؟ االسقاط طريق عن واألفكار والفنون بالحضارات تتصل الروح -2

ً  وأقل مختلفة أخرى حكاية النجمي اإلسقاط ،العقل عن واالنفصال التأمل طريق عن  التأمل من حدوثا

 .بالكون واالتصال

 وتعب بإرهاق" شعرت قصيرة لمدة النجمي االسقاط جربأل مرة ولأل التأمل مارست حين -3

 جسدي الن بذلك أحسست أم جسدي غمرت الكونية الطاقة أن يعني هذا هل االستلقاء وودتُ 

 ذلك؟؟ على معتاد ليس

 هناك تكون معتاد غير وجسدك مره ألول الطاقة تغمرك عندما، صحيحين التخمينين كال هي االجابة

 وارهاق آالم يتولد جارف سيل كجريان بقوة المرور بمحاولة الطاقة تقوم عندما، للطاقة مغلقة ممرات

 ولكن سابقا مغلقة كانت التي المناطق في مزمن الم اي يزول المستقبل ففي؛ مفيدين ولكنهم شديدين وتعب

 .مستمر بشكل التأمل بممارسة الممارس يلتزم عندما يتم هذا

 فيه؟ وش لحالها من تفتح وعيوني بصداع حسيت النجمي االسقاط بداية سويت -4

 (.األفكار اصمات: التأمل) بالتأمل وقومي التركيز من تخلصي، ومرهق قوي بشكل تركزين

 التقنيات؟ استخدام من لنا البد أم النجمي االسقاط الى يؤدي العادي التأمل هل -5

 من تقنية تستخدم عندما. أطول وقت يحتاج ولكنه؛ نعم سقاطلإل يؤدي العادي التأمل، جيد سؤال الحقيقة في

 لقاء او االسئلة اجابة او الطاقة على الحصول بدل االسقاط على منصب اهتمامك تجعل انت التقنيات

 .الخ الصاعدين المعلمين

 النجمي؟ اإلسقاط نجاح على يساعد التأمل هل -6

 .محالة ال النجمي اإلسقاط في سينجح طويلة لمدة التأمل يمارس من مصير

 معين؟ قرار اتخاذ في يساعدني أن النجمي لإلسقاط يمكن كيف -7

 على يساعدك ما ولكن. يحمسك لما تبعا بعفوية تتصرفين يجعلك، للحياة منظورك يغير النجمي االسقاط

 تشهدين سيجعلك دقائق 10 عن تقل ال مدة العقل واصمات الجلوس، التأمل هو سهلأ بشكل قرار اتخاذ

 .مسبوق غير وضوح
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 كل ورغم محاوالتي كل رغم النجمي اإلسقاط في انجح ال لماذا النجمي؟ اإلسقاط في أنجح كيف -8

 اتبعها؟ التي الطرق

 وخطوات بطرق تعقد ان من أبسط النجمي اإلسقاط ظاهرة! الالزم من اكثر تحاول انك! بسيط السبب

 التأمل؟ هو ما ولكن ، ببساطة!التأمل تتعلم ان هو للنجاح السر وفلسفات

 يجعل مما ي،الماد الواقع عن التام لالنفصال يقود مما األفكار، عن تماما العقل اصمات هو: التأمل

 هو النجمي السفر او النجمية التجربة. المادي الواقع وعن عقله عن ثم ومن جسده عن ينفصل الممارس

 .الثاني عن تتوقف ان يجب االول في تنجح فلكي، المادية للتجربة ومقابل نظير

 :التأمل طريقة عن نشرناها ان سبق طريقة ليكمإو

، كافية لمدة العقل واصمات مؤلمة وغير مريحة غير وضعية واتخاذ العينين اغالق هي بسيطة بلغة التأمل

 االحساس بفقد الشعور هذا !أنت أين متأكد غير انك فستشعر صحيحة، بطريقة بالتأمل تقوم كنت اذا

 فكر الال مرحلة الى وصلت وانك االن نجحت انك على واضحة داللة هو( الزمان وحتى بل) بالمكان

(No-thought state) بالطاقة انعم. كن فقط. تسأل ال تحلل ال تفكر ال اطالقا، بشيء تقم ال عندها؛ 

 .كافية مدة الحالة تلك في وابق والوافرة الالمحدودة

 في والتعبد والصالة اليوغا. واع فهو التأمل ماأ واع غير ولكنه تأمل هو والنوم، التأمل نسميه ما هذا

 .النجمي باإلسقاط للقيام مسبقة بنية باألمر قم. تأمل حالة هو الديانات معظم

 هذا انشر، النجمي اإلسقاط في النجاح الى السر هو هذا واع بشكل التأمل، الممارس يحتاجه ما كل هو هذا

  !أوالً  به انعم ولكن السر

 جديد امر على انفسنا ندرب نحن االن( النوم عند) واعي غير بشكل ولكن التأمل على معتادون اننا تذكر

 .متفائال ولكن صبورا فكن
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 اإلسقاط النجمي واالستماع للموسيقى

 

هل االصوات والترددات الموجودة باليوتيوب التي تدعي تحفيز االسقاط النجمي واالحالم الجلية  -1

 حقيقيه؟؟

 (Hemi-Sync) ومن عالماتها التجارية(Binaural Beats)  والتي تندرج تحت تصنيف ،بعضها

 ."روبرت منرو"وهي مملوكة لرائد االسقاط النجمي المتوفى 

 اقدر احط اغنيه هاديه عشان استرخي واسوي اسقاط نجمي وال ذا الشي بيخرب علي ؟ -2

المهم ان يكون مستوى الصوت ثابت ، ال بالعكس ان كانت االغنية قريبة منك وترفع ترددك فهو امر مفيد

 وال يرتفع وينخفض بشكل مزعج.
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 اإلسقاط النجمي ومقابلة األشخاص

 

 بيته؟ طريق معرف وانا له اروح بقدر محدد لشخص اذهب اني النجمي االسقاط من هدفي لو -1

 الطريق يسلك أن إلى يحتاج أن دون معه نفسه سيجد شخص، في حقيقية رغبة الممارس يملك حين نعم،

 . األمر يعيق مكانه تعرفين ال أنك اعتقادك الواقع في إليه،

 .حضرته في ستصبحين بالشخص، والتفكير النجمي، اإلسقاط في النجاح فور

 هالته؟ اشوف فقط وال هو كما اشوفه -2

 .فقط للبعض فريدة تجربة الهالة رؤية طبيعية، وشخصية مادي كجسد هو بل

  يعني؟ وكذا واكلمها اشوفها يمديني بعض، مع وصديقتي انا نجمي اسقاط سويت لو -3

 التجربة اثناء االخرى في فكرت احداكن او بعض في وفكرتما الزمان نفس في باألمر قمتما إن

 .والزمان المكان نفس في فستتواجدون

 ابي فتره له انقطع النو بتويتر شخص اشوف ودي واحد لسبب النجمي االسقاط اجرب حابه انا -4

 وخصوصيات و بأسرار تدخل النجمي االسقاط يعتبر هل مدري بس اضره مابي عليه طمنأ

 عن لناس أقول وعادي ..تدري ما دون من حياتك عنء شي كل ويعرف يشوفك احد تخيل الغير؟

 .يهمني هنأل يكأر بيأ شفته؟ اللي

 ان على مسبقا وافق قد االسقاط في ترينه من كل إن سأقول. بما وثقي سيدتي فاعلمي يهمك رأيي دام ما

 ،كوني امر هذا. يريد ال انه بلسانه قال لو حتى غيره مع الشخصية حياته تفاصيل عن تتحدثي وان تريه

 مع اتفقت   ما اال تري فلن لك يحلو ما افعلي لك، اجابتي. الحكمة تيأو ومن المتأمل اال يدركه ال وجودي

 . واعي غير بشكل رؤيته على الشخص

 .وعيك جمال يعكس جميل سؤال

 مسوي مو هو الشخص اشوف قدرأو.. البشر فيها اشوف أقدر النجمي اإلسقاط من الطرق أي -5

 اإلسقاط؟؟

 اي رؤية يمكنك انه حيث من متشابهة جميعها الرحالت نجمي، اسقاط رحلة الى تقود االسقاط طرق كل

 .اللحظة نفس في بالتجربة يقوم ال شخص رؤية يمكنك ونعم شخص

 الّطبيعة؟ على شكاًل  أشوفه عشان اسمه؟ إالّ  أعرف ما شخص عند أروح أقدر -6

 .التجربة اثناء تتذكره دمت ما نعم
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 وين او الشخص اشوف رح كيف افكر اكون وانا بالتفكير اتحكم اقدر كيف االسقاط بداية في -7

 !!فيه بكون الي المكان

 للرغبة الواعي الترديد خالل من الباطن العقل ببرمجة فيكون بالتفكير التحكم اما به، منوط سيكون مكانه

 لحظة كل بأفكاره التحكم معها يستطيع التأمل من لدرجة الممارس يصل حتى التجربة ممارسة قبل

 .بلحظتها

 وجهه وشفت اعرفه شخص صوت سمعت ال او نايم انا اذا اعلم ال االسقاط امارس احاول وانا -8

 .خبير يا الكالم هذا مصدر من ال قال امس كلمتني انت سألته الخوف من وقمت

 من كان ربما، يذكر ان يريد ال ألنه يذكر ال ولكنه باألمر قام من هو الواقع في. بالتجسيد يسمى ما هذا

 .اللحظة تلك في الذهن شارد او نائما كان ان تسأله ان االجدر

 فينا؟ يحسو هل النجمي االسقاط حالة في نزورهم الي االشخاص وضع ايش -9

 بين واعي ال مسبق اتفاق هناك يكون عندما يحسون نادرة حاالت في يحسون، ال غالبا اإلطالق، على ليس

 (.مادي اتفاق ليس) الطرفين

 منزلي يعرف ال انه مع النجمي االسقاط بواسطة نائمة وانا رؤيتي يستطيع انه يهددني من يوجد -10

 ممكن؟ ذلك هل

 تردد ذات سلبية مشاعر والسيطرة التهديد الن باألمر القيام يستطيع ال فهو يهددك دام ما ولكنه ممكن هذا

 .يستطيع ال انه اخبريه .مستحيل االمر فببساطة عالي، تردد الى تحتاج والتجربة منخفض

 معه؟ اتكلم اقدر االسقاط مسوي مثلي شخص وشفت النجمي االسقاط سويت اذا -11

 .معه والسفر بل طبعا

 الثاني؟ بالعالم ونتقابل النجمي باإلسقاط ياهإو انا نقوم شخص مع اتفق اني الممكن من هل -12

 على او كالكما تتذكروا ان هو واالهم المهم، شرط انه مع التجربة قبل االتفاق مهما ليس، جدا ممكن نعم

 . التجربة اثناء باآلخر تفكروا ان احدكما االقل

 .مباشرة فيه يفكر الذي الشخص امام نفسه يجد االسقاط، ممارس يراود عندما بعاطفة المصحوب التفكير

 بها؟ واتحكم حالمهأل ادخل ان اقدر هل شخص، لزياره وذهبت النجمي االسقاط فعلت اذا -13

 .نعم

 اقدر كيف السؤال بس صح؟ شخص احالم ب اتحكم اقدر النجمي االسقاط اسوي لما انا الحين -14

 أحالمه؟ ف أتحكم

 .الفكرة على ركز فقط الفكرة، على قائم عالم او بعد ولكنه هناك، توصف ال الكيفية



 

 Astral Projection                                                                                                       اإلسقاط النجمي 

 86الصفحة  اإلسقاط النجمي: تمرد على الحياة المادية

 

 له؟ رحت اللي بالشخص احس اقدر االسقاط سويت إذا  -15

 :مسمى تحت تصنف نادرة ةحال في اال بك االحساس يستطيع ال ولكنه به االحساس يمكنك

Mind-over-matter or telekinesis)) جدا عاليين وطاقة وعي الى وتحتاج. 

 المادي؟ بالعالم نتقابل ونتفق النجمي باإلسقاط شخص أحب اني ممكن -16

 .االولى تكونين ربما كهذه، عكسية قصة اقرأ لم أني مع ممكن

 اذا طيب حقيقه، بيننا يحصل ما فكل النجمي االسقاط طريق عن لشخص اروح لما تقول انت -17

 ال واذا جيته؟ اني كرذيت اإلسقاطي ف معه تحدثت اللي الشخص هل النجمي االسقاط من صحيت

 حقيقه؟ يحصل ما كل تقول كيف اجل

 شكل على الصورة فسيستقبل المادي وعقله المادي جسده اما النجمية، االجساد بين حقيقي يحدث ما

 الوعي يحجبها فغالبا الذكريات واما والخيال االحالم تجاهل البشر يختار وعادة خيال او حلم او ذكريات

 .المادي للوسط تنتمي ال ألنها

 الطبيعة؟ كما لي بيظهر يعني فيه؟ احس كيف نجمي اسقاط عامل شخص يزورني لما -18

 او شمعة كإطفاء الحاضر الممارس بها يقوم مادية عالمات وأحيانا داخلي احساس مجرد يتجلى، لن ال

 .فعله البشر استطاع ما اقصى هذا. الباب طرق او خفيف شيء تحريك

 ؟أحاديث بيننا فقط قبل من اراهم لم اناس ةرؤي يمكنني هل النجمي االسقاط في -19

 موجودين، كانوا انهم تعلم ال وحتى تعرفهما ال او طفيفة معرفة او جيدا تعرفهم اناس رؤية يمكنك نعم

 رموز الى التحدث يمكنك هناك، والبكم الصم الى التحدث يمكنك اموات، او احياء اناس رؤية يمكنك

 .تحب ما هذا كان لو والسياسة التاريخ

 اقولها؟ الي الصيغة ايش ويشوفني نجمي اسقاط يعمل احد بغى ما انا طيب -20

 وان ممكن غير االمر يجعل باألمر الرغبة عدم فقط خزعبالت، وال احراز وال دروع وال صيغ توجد ال

  ولماذا. وكيف ومتى اين تعلمي لم لو حتى االمر على موافقة انك يعني فهذا احد رآك ان حدث

 تأمل حاولي. األمانة بتحمل رضي انه يتذكر ال انه رغم االسالم في االمانة االنسان تحمل يشبه االمر

 ..تدريجيا بفهمها وستبدئين الفكرة

 او ليع احد يتطفل ان اريد ال انا بيط للخصوصية؟ انتهاك فيه النجمي االسقاط بان تظن اال -21

 .منزلي يدخل حتى او يراني او بداخلي ما يعرف

 سابق؛ وقت في االمر هذا على وافقت قد تكونين ربما انك الواقع ولكن احد، يفعل فلن قرارك هذا كان ان

 ومع وقبلها االمانة عليه عرضت انسان كل .اإلسالم في االمانة عرض يشبه االمر ولكن تصدقيني ال قد

 ولكنه عظيم سر حياتنا. تتذكر ال ولكن حياتك في شيء كل على وتوافق تختار كذلك انت يتذكر، ال ذلك

 .نصدقه ان من ابسط
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 اإلسقاط النجمي وااللتقاء بالموتى

 

 النجمي؟ اإلسقاط عبر الموتى مع التواصل يمكن هل -1

 وعبر الويجي لوحة عبر باألمر، يؤمن لمن عديدة وسائل عبر إليهم والحديث الموتى أرواح رؤية يمكن

ً  النجمي اإلسقاط وعبر التخاطر  من. البشر مع التواصل له يمكن الميت بأن يؤمن الكل ليس ولكن طبعا

 .حلم عبر معهم يتواصل أن له يمكن يؤمن ال من معهم، يتواصل أن له يمكن يؤمن

   !!عندنا من وهم وال حقيقي يقولونه اللي والكالم ؟ االموات بـ نلتقي كيف -2

 اما الحياة، في كأنهم تخاطبينهم امامهم نفسك وستجدين متوفي شخص في العاطفي التفكير هو عليك ما كل

 تنتهي ان بعد وهم او حقيقة كان اذا ما وستعرفين وهما يكون ان يمكن ولكن جدا حقيقي فهو يقولون ما

 .مباشرة تجربتك

ً  انا -3  تعرف و تحس تكون معقولة النجمي االسقاط او الحلم في يرحمها هللا جدتي اشوف دائما

 ميتة؟ وهيا

 االغلب وعلى وطيدة عالقة على كنتما وهي انت انك متأكد انا. معك التواصل في طريقتها وهذه طبعا،

 .لك ستقوله لما استمعي القادمة المرة ترينها عندما البعض، بعضكم من جدا قريبين كنتما

 :) حبببببكأ وأقوله بحضنه نفسي ارمي ودي الرسول اشوف أقدر -4

 .تستطيعين نعم سيدتي يا سار خبر

 تخيلتها؟ شخصيه وال الصدقي شكله اشوف هل الرسول مثال بشوف اذا -5

 له، رمزيه صورة امام نفسك تجد ان يمكن ولكن الحقيقي بشخصه فستراه حقيقيتين ورغبتك حبك كان ان

 .الحقيقي بشخصه فهو قويا جميال شعور كان ان مقياس، سيكون التجربة بعد الشعور

 .مستحيل شيء هذا بأن أحس الرسول؟ تشوف تقدر بأنها عليها جاوبت كيف -6

 فاإلسراء النجمي االسقاط في ايضا الرسول رؤية تستطيع هي والمعراج، االسراء في موسى رأى محمد

 .رأيي حسب نجمي اسقاط والمعراج

 شفتهم انت ؟فيهم تفكر يعني والمالئكة؟ الرسول نشوف نقدر يعني كيف شوي تبالغ انك احس -7

 طيب؟

 . اليه يأخذك بشخص التفكير

 تملكون. ما تنكرون كيف غريب حقيقية؟ بالحلم رؤيته ان الرسول يقول أال
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 جنساإلسقاط النجمي وال

 

 هل يمكن ممارسة الجنس عند عمل االسقاط؟ -1

 .عمن

 هل هو نفس لذة الجنس الحقيقي؟ -2

 مضاعفة بشكل ال يوصف.

 هل يمكن ممارسه الجنس مع شخص لم يدخل عالم االسقاط؟ اذا نعم هل يحس؟ -3

 .ال –نعم 

 اذا عملت الجنس مع شخص ما خصوصا اني ودي أجربه :( طيب انا بنت اخاف على عذريتي -4

 .النجمي والجسد النجمي مختلفان عن الجسد الماديالبعد 

 لن يكون هناك تأثير على الجسد المادي.

االسقاط ظاهره جدا غامضه وغريبه و تستهويني لكن اشوف فيها كثير من التعدي على  -5

 الخصوصية خاصة في ممارسة الجنس اال تعتبر محرمه؟

 .الدنيوية هي خاصة بالحياة الماديةيجب ان يفهم البشر ان جميع االعراف المادية واالحكام 

  هل سمعت بشيخ يحرم الحلم باألغاني او الحلم بالزنا او الحلم بالخمر؟؟؟

 ! غريب كيف تمكنت القيود والحدود من البشر

القوانين ألنها ال  لم ولن يشرع له احد سيدي، االسقاط النجمي عالم ال تحكمه القوانين تماما كعالم االحالم

 تنطبق عليه حتى لو فعل احدهم.

 ؟األشخاص أثناء اإلسقاط النجميهل أستطيع احتضان  -6

احتضان شخص أمر ممكن ولكن شعور االحتضان لك أنت كممارس لإلسقاط سيكون مضاعف آالف ليس 

وستكون كل خلية من ألف بل آالف المرات، ستشعر بكل لمسة خلية حرفياً من خاليا جسدك لهذا اإلنسان 

  .هذه الخاليا تشعر بشعور االحتضان مضاعف أضعافاً مضاعفة

كل المطلوب منه أمر  ،ويمكن لإلنسان العادي الذي ال يمارس اإلسقاط النجمي أن يشعر بهذا الشعور

بسيط جداً ولكن ال يمكن ألحد أن يقوم به وهذه مفارقة مضحكة؛ أن يكون جداً بسيط وال يمكن ألحد أن 

يقوم به! وهي أن تقوم باحتضان شخص دون أن تفكر، أن تكون موجوداً بكل وعيك في تلك اللحظة، لو 

واجد على هذه األرض ولكن قلما يسمح لك قمتم باألمر ستعرفون معنى أعمق، شعور أوسع وبعد جديد للت

عقلك أن تعيش لحظة كتناول لقمة أو مراقبة منظر، أو لمس شيء أو شخص، أو قراءة كلمة أو استماع 

، إلى همسة أو نغمة أو أغنية أو عصفور أو طائر، أو وردة ملمسها أو نسمة هواء تمر بك دون أن تفكر

 أنت ال تعيش هذا الشيء! ؛والواقع أنك حتى عندما تفكر بهذا الشيء

 -أريدكم أن تتذكروا هذه الكلمات-في أثناء اإلسقاط النجمي أنت أعلى من مستوى األفكار أي أنك ال يمكن 

ال يمكن لك أن "، أنا أختار أال أفكر أثناء اإلسقاط النجمي"ال يمكن أن تفكر، ليست مسألة اختيار أو خيار 

 !تفكر



 

 Astral Projection                                                                                                       اإلسقاط النجمي 

 89الصفحة  اإلسقاط النجمي: تمرد على الحياة المادية

 

  :سقاط النجمي أمامك احتمالين ال ثالث لهماعندما تقوم بالتفكير أثناء اإل

 .إما أن تعجز؛ تشعر بشلل تجاه األفكار ال يمكنك أن تفكر -أ

أو أن تستسلم لألفكار فتقع أو تسحبك األفكار كمرساة إلى قاع الحياة المادية أو البعد  -ب

 .المادي مما ينهي تجربتك النجمية فتنزل من المستوى النجمي إلى المستوى المادي

كأن ترى منظر جميل أو إنسان تحبه  .مشابه تماماً لما يحدث عندما تحلم حلم جميل وتفكر أثناء الحلم هذا

بعيد عنك ثم تسأل نفسك سؤال هل هذا األمر حقيقي؟ كان حقيقياً، ومجرد أن سألت السؤال بدأت األفكار، 

ا إلى خطوات برغماتية، وترجمته، ينزل ترددك أو مستواك إلى مستوى مادي فتعود إلى البعد المادي

 خطوات جسدية؛ تستيقظ من النوم.

 

عودةً إلى االحتضان، عندما تحتضن إنسان أو تقوم بأي نشاط طبيعي دون أن تفكر أي فكرة بصمت تام، 

 بتأمل مطلق ستشعر بشعور مضاعف آالف المرات لشعورك المعتاد، الناقص، المختزل! 

 ً أما عندما قلت أن كل خلية وكل  ، وأبداً مطلق، دائماً مضاعفأما أثناء اإلسقاط النجمي فشعورك دائما

شعرة في جسدك ستستشعر ذلك االحتضان؛ فذلك ألن لكل جزء منك وعيه الخاص الذي يتواجد بتوازي 

 بنفس اآلن عندما تعيش تجربة اإلسقاط النجمي. 

ء اإلسقاط النجمي جداً ممتعة بل لذلك وال نخجل أن نقول أنَّ ممارسة الجنس أو االحتضان أو الحميمية أثنا

 أنها أصبحت هدفاً للبعض للقيام باإلسقاط النجمي ولكنها ليست هدفاً كافياً عادةً.
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 اإلسقاط النجمي والسفر في الزمن

 

 والمستقبل؟ للماضي نروح نقدر النجمي، اإلسقاط في مهم غير الزمن أن بما -1

 النجمي االسقاط في به تمر ما أن هو األمر هذا في أعنيه وما النجمي اإلسقاط في يهم ال الزمن طبعاً،

 الى الحاضر من او الماضي من االنتقال ولكن. عرفنا في دقائق مجرد انه اال الزمن من ساعات بأنه تشعر

 المستقبل كان اذا ما تعرف ال أنك في المشكلة طبعا، ممكنة كلها المستقبل الى تقفز الماضي ومن الماضي،

 معرفة نفسك على تستكثر هل ولكن! تستطيع المستقبل، ترى ان تستطيع ال ألنك ليس .ال ام سيحدث ما هو

 ال الن خاطئ يكون وان البد الحياة، هذه عن صحيح انه هو تعتقده ما ان قلت عندما فعلت كما المستقبل

 هذا االستنقاص، هذا االستكثار، هذا غيرك؟ دون المستقبل تعرف أن لك فكيف سواك؟ يعرفه أحد

ا يبدون لمن لغيرنا األمر يحدث لماذا نتساءل ثم فريدة تجارب الى نفتقر يجعلنا ما هو التواضع  ُسذجًّ

 عملية كانت كلما اذكى والمرء االنسان كان فكلما !التفكير في التعقيد ذاك يملكون ال ألنهم وبسطاء؟

 يبقيك أنه تدرك حتى نعيم فالعقل بالمستحيل؛ واشبه أصعب مميزة بتجارب والمرور العقل عن االنفصال

  .بأس وال الوجود باقي عن بعيدا النعيم هذا في

 النجمي؟ اإلسقاط في المستقبل معرفة أستطيع هل -2

 في تفكرين عندما أنت متغير، ذاته المستقبل ولكن المستقبل معرفة في يساعد النجمي اإلسقاط نقول

 تلك أن تؤمني مالم يتغير؛ ولكنه المستقبل تعرفين تنجمين، الطالع، تقرئين تستبصرين، أنت المستقبل

 قاعدتنا يتذكر ولمن اللحظة بتغير يتغير ألنه سيتغير فإنه ثابت اإلسقاط خالل من االطالع ذلك أو الفكرة

 كل يتغير، المستقبل حتى ذاته التغيير إال متغير شيء كل أن: وهي الوجود قواعد من واألخيرة الرابعة

 حتى أو يكون أن يمكن ال وما سيكون وما كان ما تعرف أن على القدرة لك كإنسان أنك يعني .يتغير شيء

 أصبح محدودة غير إمكانيتك وألن متمكن، أنت الدرجة هذه إلى! كائن وتجعله يكون أن مقدراً  يكن مالم

 في والبارادوكس المفارقة ترين هل شيء، أي تعرف ال كأنك أو بشيء القيام تستطيع ال وكأنك يبدو األمر

 األمر؟

 فقط؟( الحاضر) االن يحدث ما فقط ام النجمي؟ االسقاط في المستقبل ارى ان أستطيع هل -3

 .فقط تراه ان يمكنك بانه تؤمن بما محدودة المستقبل رؤية ولكن والحاضر المستقبل رؤية يمكن

 سقاط؟اإل بواسطة السنين مئات منذ حدث ما ومشاهدة الزمن عبر السفر يمكننا هل -4

 .هذا تجمعنا ممارسي ضمن من تاريخية احداث حضروا من وهناك نعم

 اتفرج؟ فقط وال اتصرف ممكن وهل النجمي باإلسقاط للماضي ارجع ممكن هل -5

 ومشاعرك بأفكارك وانما وعضالتك بيديك ليس ولكن التصرف ويمكنك للماضي العودة يمكنك

 .ومفاهيمك
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 الثالثةاإلسقاط النجمي والعين 

 

 هل لإلسقاط النجمي عالقة بنشاط العين الثالثة؟ -1

ليس بالضرورة، العين الثالثة والتشاكرات معتقدات شرقية هندوسية، هناك من نجح في اإلسقاط وهو لم 

يسمع عن العين الثالثة ولم يشعر بأي شيء فيها ال تعقدي األمر، كل إنسان يمتلك معتقدات مختلفة، ظاهرة 

 ي كونية أزلية.اإلسقاط النجم

 خر؟آهل الشاكرات حقا موجودة، ام هي داللة ووصف ألمر  -2

؛ يمكن أن تفصل أكثر أو أن تعمم، -أي أنها ازدواجية-مجرد تصوير للجسد النجمي وليست أمر وجودي 

 فتكون أن الجسم كله تشاكرا واحدة تستقبل وترسل طاقة واألسهل، أن تعرف أنك والطاقة والوجود واحد.

باإلسقاط النجمي؟ وهل سبق ان فتحتها؟ اذا فتحتها هل يمكنك ان  ةالعين الثالثة لها عالقهل  -3

 تخبرني عن قدراتها؟

بعاد أاو  قدراتها رؤية كل شيء في البعد النجمي، العين الثالثة هي حاسة البصر لدى الجسد النجمي

 اخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Astral Projection                                                                                                       اإلسقاط النجمي 

 92الصفحة  اإلسقاط النجمي: تمرد على الحياة المادية

 

 

 الواقعاإلسقاط النجمي وتحريك األشياء/ تغيير 

 

 لواقع عن طريق اإلسقاط النجمي؟اهل يمكن تغيير  -1

  .ليس أمراً معتاداً  هيمكن تغيير الواقع عن طريق اإلسقاط النجمي ولكن

أن يغير  ،وهي قدرة العقل، وليست بالضرورة عقل وإنما وعي Mind Over Matter))ظاهرة تسمى 

وكل ما يتطلبه األمر هو أن تؤمن إيماناُ تاماً باإلسقاط النجمي ثم إيماناً آخر تام بأن اإلسقاط النجمي  .الواقع

 والعالم النجمي قادر على تغيير معالم هذه الحياة المادية وصدقيني األمر ليس سهل.

أو تحريك  نجح في عدة مرات عبر طرق باب من قبل معشوق إلى عشيقته أو العكس نفخ شمعة وإطفاءها

مزهرية من على طاولة إلشعار المستقبل للزائر بأنه موجود ويشوب هذا األمر الكثير والكثير من 

التفصيل. ال يمكن لك أن تزور إنسان إال أن يكون مؤمن بهذا األمر، ال يمكن لك تحريك جسم حوله إال أن 

 .يكون مؤمن بقدرة كائنات ال مادية بأن تُحرك

االسقاط النجمي رحت بيت صديقتي  يانه غبي شوي الحين مثال وانا ف عندي سؤال تقدر تقول -2

 اقدر اكتب لها رساله واخليها جنبها ولما تقوم تشوفها؟

و أ و طرق بابأ استطاع بعض الممارسين اطفاء شمعة او قرع جرس، نعم ولكنه صعب حد االستحالة

 ولكن كتابة مالحظة ليس أمراً سهال. حتى تحريك مزهرية

ستطيع تحذير أشخاص عن أفعال أنا أعلم انهم سوف يفعلونها ولكن ال أستطيع أن اُحذرهم أهل  -3

  بشكل مباشر، أستطيع تحذيرهم باإلسقاط النجمي؟

ن نجحت ستزرع الفكرة في عقلهم الشبه ، إنعم من خالل التحدث الى جسدهم النجمي ومحاولة إقناعة

 .ا يمنعهم من القيام بذلك الفعلمم واعي مما سيؤثر على تصرفاتهم وفقا لرغبتك

 .Inceptionتشبه الفكرة فيلم 

هل اذا عملت عمليات تجميليه في االسقاط يعكس على جسدي المادي! يعني هل اجد جسدي  -4

 المادي مثلما عملت باالثيري؟

 ال.

 هل ممكن ارجع بشي مادي بعد االسقاط، يعني تراب مثال؟؟ -5

 ال.

 هدية ألحدهم أو حتى طعام؟ ؟معي من العالم المادي؟ كاميرا مثال يءأستطيع في االسقاط أخذ ش -6

 ال.
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 اإلسقاط النجمي وفوائده

 

 ما فوائد اإلسقاط النجمي؟ -1

 تجربة شيء جديد للمرة االولى، تذكر الحيوات السابقة، معرفة سبب الوجود، الطيران، تعلم أشياء جديدة،

تقليل العدائية، مشاهدة عوالم  صفاء ذهني وسالم داخلي، الذاتي،رفع القدرات الروحانية، تسريع التطوير 

الحصول على الطاقة الكونية من العوالم االعلى بشكل وافر، االتحاد مع الكون  ،))كاألحالمأخرى 

 والذات..

األمر يختلف بين البشر؛ فهناك من يريد زيارة مكان وهناك من خروجه من جسده هو بحد ذاته هدف، 

وربما البعض  -أموات أنبياء أو حتى الرب-يد العودة بالزمن، وآخرون يريدون لقاء آخرين هناك من ير

 د مقابلة الشياطين. حقيقةً ال حصر للفوائد؛ لكنها ليست مشتركة.وفيه من الشر ما يجعله يَ 

الفائدة االكثر ولكن  ستطيع كتابة صفحات وكتب في هذا المبحث فقط، أالفائدة منه مثل الفائدة من االحالمف

فاإلسقاط يشبه الحياة وال تجد احدا يسال ما الفائدة من الحياة، . صلة للشخص هي ما يحدده بنفسه لنفسه

كذلك االسقاط فبحد ذاته هو حياة وداخلها يمكنك تحديد ما تريد ان ، الن الفائدة يتم تحديدها داخل الحياة

فعل االمور ، سفر الى اي مكان ورؤيته على طبيعتهنك من الولكن بشكل عام وشائع هو يمكّ ، يكون مفيد

الغوص في اعماق ، التي ال تستطيع فعلها في الحياة المادية كالطيران او قيادة سيارة رياضية ثمينة

يمكنك السفر عبر الزمن الى االمام او الخلف ما دمت ، المحيطات واستكشافها او السفر في الفضاء الفسيح

، يمكنك البحث عن اجابات ألسئلتك االكثر صعوبة واالكثر وجودية، على فعل ذلكتملك االيمان انك قادر 

ويطول التفصيل كما  يمكنك التواصل مع وعيك االعلى والحصول على طاقة ال محدودة وال مشروطة

 قلت ولكن اكتفي بهذا.

ما الجدوى من االسقاط النجمي؟ حدث لي من قبل بشكل غير مقصود، لكن ما جدوى عمله  -2

 صد؟بق

حقيقةً، جدواه تتفاوت من شخص آلخر، غير أن السواد األعظم من ح. هذا السؤال ليس في المكان الصحي

 البشر ال يرون له جدوى لذا ال ينجحون فيه. 

ال أعلم ما هو هدفك ولكن لي، هو أعظم دليل وجودي على أن الحياة ليست سوى شكل من أشكال تجارب 

 الوعي.

 النجمي؟ وش سبب اهتمامك باإلسقاط -3

 .. و فئران تجارب ال تملك حيلةأالبشر يعيشون حياتهم وكأنهم موضع اختبار 

 !حد دالالت قدراتهم الالمحدودةأوانا اعلم انهم اسياد هذه التجربة، واالسقاط يعتبر 

وغيرهم  الحاسة السادسة والتخاطر الذهني والعاطفي ،ومن القدرات الالمحدودة تحريك االشياء عن بعد

 وردت امثله على هذه الظواهر لكم كداللة على انه امر ممكن للكل ولكن قل من يتفكر.أالكثير، و
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 ءن االسقاط النجمي؟ هل سوف يتغير شيوماذا سوف يحدث لو اغلب الناس صاروا يسو -4

 تعود على الشخص نفسه؟ المنفعةام ان  ككل؟ األرضية ةوالكر البشريةلصالح 

فالفائدة شخصية ، والجهود والمساعي للسيطرة الن الكل سيجد اكتفاء ذاتيستتوقف الحروب والنزاعات 

ولكن االمر مستحيل ، لو كانوا جميعهم ايجابيين النتهت المعاناة، ولكن الكرة االرضية معمورة بأشخاص

 ً  .طبعا

سويت االسقاط النجمي وصار شي سهل  ممكن تقولنا وش االشياء اللي تغيرت فيك بعد ما -5

 ؟تما حبيلك وتسويه متى  بالنسبه

اعلم ان جذب ما اريد او تجسيد ما اريد امر سهل . ولكني صرت ارى الحياة بمنظور مختلف، ليس كثيراً 

 اما تكرار االسقاط النجمي فهو صعب كصعوبة اول مره في كل مرة. واصبحت اطبقه بشكل يومي جدا

 .عزيزي ايش اضافت لك التجربة وشكراً  -6

طاقة وفيرة ، حب مطلق للذات دون شروط، من الحياة( أكبرللوجود )وليس الحياة فالوجود  أكبرفهم 

 .وشعور حقيقي باني لست ضحية في هذه الحياة

    جاده باإلسقاط النجمي؟يلما يكون عندي غرض مفقود خاتم مثالً هل أستطيع إ -7

استخدام التأمل او الصالة المعتادة واالفضل ، نعم ولكن يجب ان تكوني متمرسة جدا في االسقاط النجمي

 في االسالم مع الخشوع وسيأتيك مثل الوحي ليخبرك اين هو.

 الطيران؟؟ أستطيعهل في االسقاط  -8

يفكرون في الوصول الى االفق فتكون كل ، عادة افكار البشر تكون بمد النظر، ويكون بسرعة الفكرة نعم

 كما حدث في االسراء والمعراج.األفق؛ خطوة بمد 

في االسقاط النجمي يمديني اشوف مواقف صارت لي قبل واشوف نفسي وانا يصير لي  -9

 الموقف؟

بل ويمكنك رؤيته من منظور شخص اخر وحتى الشعور ، ويمكنك رؤية الموقف من اي زاوية تحب طبعا

 سؤال جميل ينم عن خيال واسع.. بشعوره
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 اإلسقاط النجمي وتحقيق األهداف/ تعلم مهارات

 

 ستطيع تحقيقها عن طريق االسقاط! وبصراحه ماألدي امال وطموحات تكاد تفتك الجبال، هل  -1

 لذي استفدته من االسقاط، ماذا اعطاك؟ا

 .تحقيق اآلمال مسالة منوطة بمفاهيمك وايمانك

 ن علمني الجملة اعاله.أاالسقاط افادني ب

 هل نستخدم اإلسقاط النجمي لتحقيق األهداف؟ -2

 اإلسقاط ليس لتحقيق األهداف، الجذب يمكن له تحقيق األهداف. 

قرب الى تحقيق جميع االماني لماذا ال أطيب عندي سؤال مادام االسقاط النجمي على وصفك  -3

 .تستخدمه الدول في الشؤون العسكرية والسياسية، او في وظائف االستخبارات مثال

والظاهرة ال يتقنها اال كل من صفت قلوبهم وشفت ، منخفضالن هذه االغراض الدنيوية سلبية وذات تردد 

 .ارواحهم وكان ترددهم عالي ورغباتهم انقى من السيطرة والدمار

 هذا هو السبب يا سيدي.

 هل يمكنني أن اكسب لغة اخرى بسبب االسقاط؟ -4

 نعم يمكن تعلم لغة او مهارة في اإلسقاط النجمي.

بداعية العقلية في العمل والدراسة وايجاد حلول هل االسقاط النجمي مفيد من الناحية اال -5

 للمشاكل؟

 !كثر مما تتخيلأ

 كثر فائدة من هذه الناحية.أولكن التأمل 

هل ممكن االسقاط يدلني على علوم ومعلومات جديده ممكن تفيدني في دراستي للطب؟؟ بحيث  -6

 وارفع من مكانتي وافرح امي؟ ةممكن اساعد البشري

ان يحقق لك اكتشافات عظيمة في مجال الطب )االجمل من ذلك انه يمكنك عالج سقاط النجمي يمكن لإل

 .المرضى باستخدامه(
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 اإلسقاط النجمي أسئلة عامة

 

 .اعطيني المزيد عن حقيقة االسقاط النجمي -1

ورموز  رموزها في نقوش الفراعنة في االهرامات، االسقاط النجمي هو ظاهرة معروفة منذ قدم التاريخ

وفي الديانات االبراهيمية بأشكال  وموجودة في الثقافات المختلفة كالصينية والهندية، الكاباال والماسونية

والسبب انه ال يمكن ألي احد اثبات  ظل وسيظل سرا دفينا هلكن االسقاط النجمي رغم شهرت. مختلفة

 بعد ووسط مختلف- فهو ببساطة مستوى يفوق مستوى المادة، هو مستوى االثير وجوده )او نفيه(

 .-ولكنه موجود في نفس الزمان والمكان مع المادة

  :قرب من سيصلون لهذه الظاهرةأ

 ية.رواد علم ما وراء النفس وعلم ما وراء الطبيع :من ناحية العلوم االجتماعية -

علماء الفيزياء الكمية وميكانيكا الكم والمهتمين : ومن ناحية العلوم التطبيقية الحديثة -

 .رائياتبالماو

عندها كل شيء وال شيء،  من خالل االسقاط النجمي يمكنك الوصول الى الالنهاية وهي نقطة البداية

 .الشذيذة وهي مصدر كل شيء واساسه وهي منتهى كل شيء ومبلغه أوالسنقيوالرتي 

 فهو متكيف مع مفاهيم كل انسان، االسقاط النجمي ال يمكن ان يكون له طريقة واحده لكل البشر

 لذلك تتعدد الطرق وفقا لتعدد االجناس والثقافات والخلفيات

 !يمكن من خالله شفاء المرضى وحل االلغاز، حقيقة اخيرة عن االسقاط النجمي

 شابه؟ او ما ةهل يمكنك من خالل االسقاط النجمي معرفة اسرار سياسي -2

 .نعم نظريا ممكن

 !ان اولوياتهم تتغير( البشروما ال يعرفه ) ولكن عندما تنجح في االسقاط النجمي

وتظهر  وتافهةتصبح كلها دنيوية ، ال يعود يهمهم امور الدنيا كالسياسة واالحتياجات الجسدية وغيره

 رغبات اكبر كاكتشاف الكون ورؤية العوالم والكائنات االخرى.

في  حاولت أقنع ملحد بوجود هللا لكن ما اقتنع وصراحه أسألته كانت منطقيه وأثارت التساؤل -3

 نفسي انصحني هل االسقاط النجمي سوف يجيب على التساؤالت؟

 .من اول االجابات التي يحصل عليها الممارس هي االجابات الوجودية، طبعا

 هل يمكن ان يكون قد قمنا ب اإلسقاط النجمي بدون وعي مننا ..؟ -4

 نعم.

 هل يحدث االسقاط للشخص بسهوله بسبب معاناه يمر فيها؟ -5

يحدث لكثير من األطفال ولكنهم ال يعلمون وعندما يكبرون ينسون األمر ويعتقدون أنه اإلسقاط النجمي 

نعم األمر صحيح  ،ث لهمدوهذه إدراكة عظيمة لمن قال أن كثير من األطفال يح  .حلم عندما يتذكرونه

وعندما تتذكر أنك كطفل حدث لك ظاهرة مختلفة عن الحلم بعد أن قرأت عن اإلسقاط النجمي فربما 

  !تستنير في تلك اللحظة
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مجددًا  ؟وهذه إجابة لمن سأل كيف لي أن أستنير وهل هناك طريقة موحدة أم أنها طريقة خاصة لكل انسان

 ألن كل إنسان يتفرد بمعتقداته وطريقة تجربته وحياته. ،طريقة مختلفة لكل إنسان

 مختلفين؟هل الذي يحلم انه يطير بالحلم يكون حدث له اسقاط؟ ام انهم شيئين  -6

 الطيران في الحلم، نابع من الرغبة في التحرر من القيود والحدود ،ليس بالضرورة

 في حين أن اإلسقاط النجمي له عمق مختلف في الوجود.

 من متى االسقاط النجمي معروف؟ -7

 حتى اإلسالمية واشهر؛ وال تكاد تخلو ثقافة او حضارة من حوادث اإلسقاط النجمي، منذ قدم البشرية

 احداثها اإلسراء والمعراج.

االسقاط النجمي حقيقي وال حلم؟؟ قصدي مثال اقدر اخرج للشارع و اشوف الناس ايش بتسوي  -8

 بهذا الوقت ؟

هو حقيقة تستطيع رؤية ما يحدث في هذه اللحظة في العالم كأنها كاميرا ، لو كان حلم لما اختلف عن الحلم

 .مراقبة ببث مباشر

 ر امشي من الجدران وال الزم اطلع من الباب؟لما اسوي االسقاط اقد -9

 .ولكن هذا فقط ان سمحت مفاهيمك وايمانك بذلك والرؤية من خاللها يمكنك السير من خالل الجدران

 غالبا لن يحدث االمر في المرة االولى :(.

كيف اركز عليه ال ؟ واذا الطيب لو ضبط االسقاط النجمي معي اقدر اركز على مكاني وعقلي او  -10

 ان اثبت نفسي؟؟عش

 ولكن االفكار ال ارادية ألغلب البشر. فقط فكر بالمكان الذي تريد ان تكون فيه لتثبت في مكانك

 االسقاط النجمي يتبع اي علم الطاقة او ما وراء علم النفس ؟ -11

 . علم ما وراء النفس

نقطة التقاء العلم  وهي الطاقة ليست علم وانما موضوع في علم ما وراء النفس وعلم الميكانيكا الكمية

 المادي مع علم ما وراء المادة.

 من الذي أوحى اليك فكرة عمل االسقاط النجمي؟ -12

 وعيي االعلى.

 انت نجحت باالسقاط النجمي وإذا ايه كيف كان شعورك؟ -13

 !ما زلت بعد وقت طويل على التجربة احاول تسطير الشعور في كلمات بشرية وال زلت عاجزاً 

الشعور في تلك اللحظة ال يمكن وصفه، كأنه لون جديد ال يمكن لي وصفه لك حتى لو اطلت الشرح 

شعور ، االمر مشابه تماما، فاللون ال يعرف اال من خالل رؤيته فقط والرائحة ال تحس اال من خالل شمها

 .سرمدي خيالي سيريالي ال يوصف

ذا امر متعارف عليه اتمنى إفادتك او اإلسقاط النجمي يتم استخدامه للمرضى النفسيين وه -14

 تعليقك بهذا الموضوع.

االسقاط النجمي ذاتي . ما يستخدم للمرضى النفسيين هو التنويم المغناطيسي وليس االسقاط النجمي

  والتنويم المغناطيسي ايحائي.
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مع العقل ( بشكل مؤقت والتواصل Critical Factorعملية تحييد الذهن الواعي ) التنويم المغناطيسي

الباطن "المستوى الثامن من الوعي" وزرع أو التالعب أو إزالة المفاهيم منه فيتصرف الشخص "موضع 

 االختبار" وفقاً لما قام به ممارس التنويم.

فهو عملية يقوم فيها الممارس برفع تردد وعيه من البعد المادي إلى البعد النجمي أما اإلسقاط النجمي 

فصل جسده النجمي عن الجسد المادي ويخفض تردد جسده "النجمي" ليتجول في فيرى نفسه، ثم يقوم ب

 البعد "المادي". عملية تمردية مبدعة، من أكثر الظواهر الكونية إبداعاً وجماالً.

 ما فهمت الفكرة ! هل اإلسقاط حلم او ايش بالضبط؟ -15

االحالم( يقوم بالتجول في العالم الحقيقي االسقاط النجمي هو جسد من اثير )المادة التي يصنع منها عالم 

 )المادي(.

كيف اقنع امي ان االسقاط النجمي شي حقيقي دايم اذا قلت لها تجلس تضحك وتقول لو حقيقي  -16

 كان سكروا المطارات!

 .المطارات لمن ال يؤمن باإلسقاط

 % من يمارسونه.1واقل من  % من البشر يعلمون عن االسقاط9فقط 

 ؟يعني ايش "نجمي" -17

 .النجمي = االثيري

كما تسمع في اذاعات الراديو . واالثير هو نقيض المادة وهي المادة المكونة للعالم الموازي للعالم المادي

عندما يقولون "عبر االثير" والمقصود ان الصوت ينتقل خارج الوسط المادي عبر وسط اخر وهو 

 االثيري.

 كيف اكتشفوا االسقاط النجمي؟ -18

ولكن عندما يكبرون يعلمهم االخرون انها إياها يقوم بها االطفال دون ان يعلمهم احد  هي قدرة فطرية

 مجرد حلم فينسونها.

 ذا كان األسقاط بهذا الجمال لماذا ال يجربه الكل؟ ولماذا ليس مشهورا لتلك الدرجة؟إ -19

 ! وهذا ليس سهالً  االسقاط النجمي تمرد على جميع المفاهيم

ولكن بقي قليل من البشر من يعلمون بأمره  على مر العصور والحضارات جهدفعملية انكاره ال تتطلب 

 واقل من يتقنونه سواء اختياريا او ال اراديا.

قدرت  ن بتجربتي حاولت اتكلم لكن ماألطيب باالسقاط النجمي نقدر نتكلم بصوت مسموع؟  -20

 كان مسموع ممكن تفسر لي الموضوع؟ صوتي ما

ولكن يمكن الحديث ، غالبا الحديث يتم باستخدام التخاطر العاطفي فهو اسرع واوضح وال يحدث به لبس

 صوتيا بشكل مختلف قليال عن المادي..

 االسقاط النجمي مثل اليوغا ؟ -21

االسقاط النجمي سفر خارج الجسد المادي مثل االحالم ولكن التجول ، اليوغا تأمل حركي مثل الصالة

 االرض وليس في االحالم.يكون في 

 حلمت بأني نجحت في اإلسقاط وبعدها صحيت على طول! -22

ولكن  .الحلم باإلسقاط هو تجسيد لرغبة كامنة باإلسقاط النجمي، فتحلم بها كي تفرغ هذه الرغبة المكبوتة

 ال يعد إسقاط نجمي طبعاً.
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 ؟ إسقاط رحلة في تأخذك األيواسكا تجربة ان صحيح هل -23

 وليس الوجود حد هو النور النور، حد الى الصحيح التأمل يفعل كما بقليل اقل او النور حد وعيك ترفع .ال

 .محدود النور أن

وكنت  Spontaneous astral projectionسنة تقريبا كان يحصل لي  ٢٦دايما ولمدة  -24

اخاف ألني أحسبه جاثوم بعد دخولي بعالم الوعي وعرفت انه إسقاط نجمي صار يحدث و 

رادتي وأتحكم فيه بعدها دخلت بعالم الروحانيات بشكل أعمق وأعمق وفقدت القدرة يتوقف بإ

 / Guides/ Archangelعلى اإلسقاط ألن هدفي باستخدامه هو االتصال بالعالم العلوي 

Ascended master  األفعال( لكني ارغب باتصال أوضح؟! -اتصالي بهم )اإللهام 

كنت  مميزة باإلسقاط النجمي بشكل حتى عفوي و ليس إرادي وهذا يدل على انك كنت مرتبطة  تقولين انك

لينج والتواصل الروحاني او ما يسمى بالعرافة انبأبعاد اخرى كالبعد النجمي، اما وقد دخلتي في مجال التش

 .مشعوذات السيئاتو ليست العرافة السحرية هي نفسها و لكن الكلمة استخدمت في الماضي لتُشير الى ال

هذا نوع  .ينج والتواصل مع األرواح والمالئكة والمرشدين كما يسموننلهذه العرافة تقوم بفتح قنوات التشا

من المجال و هو أقل مستوى من مجال االسقاط النجمي ولما كنت  تمارسينه اآلن بشكل ارادي فإنه ليس 

المجال مجال جديد مجال التواصل أقل تردداً واكثر من السهل ان تكوني قادرة على االسقاط النجمي، فهذا 

رواداً و اشبه ما يكون مقارنةً بالحياة المادية ففيه الكثير من البشر و يمكن لنا كلنا التواصل عن طريقه، 

هو أعلى قليالً من مستوى الحياة المادية ولكنه اقل مستوى من اإلسقاط النجمي، ال اقول ان االمر مستحيل 

اصعب ان تنجحين في االسقاط النجمي اكثر من ذي قبل، هذا كل ما في األمر اتمنى ان  و لكن اصبح

 تكون االجابة كافية.

 االسقاط النجمي؟ أعلمهملدي ثالث اطفال اذكياء كيف  -25

فيها يجب على كل ، جلسة يومية او كل يومين او اسبوعية وفقا لجدولك الزمني وما يالئمك بإقامةقومي 

 للمجموعة )اخوته وانت في حلقة استماع( احداث اهم حلم في الفترة منذ االجتماع الماضي يمنهم ان يحك

وفي الجلسة القادمة  وبعد ان ينتهوا، يقوم كل منهم بتحديد ما يريد ان يحلم فيه حتى جلسة االستماع القادمة

 .راجع االمانيتُ 

هذا ما سيجعل ابداعهم . ( مادية ونجميةهذا النوع من المتابعة سيجعل للطفل حياتين )حرفياً حياتين!!

 حياة سعيدة بحب ورخاء.، وال تتشكل لديهم عقد او بؤس او مشاكل نفسية يتفجر في الحياة المادية

 قمت من االسقاط اكون شبعانة؟ إذالو كنت جوعانة بالحياة وسويت اسقاط  -26

صائم مثال فتأكل وتشعر بلذة االكل  تماما كاألحالم عندما تنام وانت، ولكن ستكونين شعرت بلذة االكل، ال

 وتستيقظ جائع.

 راح يزيد وزني؟ مجرد وهم يعني مثال لو اكلت ما باإلسقاطهل كل شيء اسويه  -27

 المسألة متعلقة بالمفاهيم.، نقاص وزنك في نفس الوقتإيمكنك االكل و

 ،2013 ،2012) بـ مقارنةً  األيام هذه في ندرته أو النجمي اإلسقاط أرجحية عدم ما سبب -28

 ؟(2014

 قاع، وإنما قمة ليس فهو علوي؛ اتجاه ليس الشر أن وبما الشر، درجات أقصى إلى وصلنا( 2012) في

 .. العالم نهاية يبدو كما تكن لم ولكنها العالم نهاية أنها يتوقع البعض
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ً  الشر لكان تضاريس؛ الوجود كان ولو أقصاه، وصل الشر ان فيه وما األمر ً  واديا  وكان مظلماً، سحيقا

 . شاهقة قمة على منيراً  جبالً  الخير

 قد الشر أن يعني ال هذا ولكن الشر، درجات اقصى الى العالم وصل حيث القاع نقطة كانت( 2012) في

 االنفجار، وشك على موقوتة قنبلة وأصبح أقصاه الى واحتقن نضجه اكتمل قد الشر أن يعني بل تجّسد،

 ..مشاكل من األيام هذه يحدث ما ونرى األيام، هذه تنفجر هي وها

 !النجمي؟ االسقاط في األمر هذا عالقة ما ولكن

 تجارب وهناك -(1950) من األقل على- البشرية تاريخ وفي موجوداً  أمراً  القدم منذ النجمي اإلسقاط كان

 مسألة مش. أستراليا وفي لندن وفي كاليفورنيا في باألمر تقوم ومعها النجمي االسقاط عن موثقة علمية

 ومراكز معاهد وإنما تحليلية؛ أو تحريمية تلفزيونية برامج حتى وال تويتر آراء وال مجالس وجدل نقاشات

 .ومهني محترف صادق محايد بشكلٍ  سواء حدٍ  على ودحضها إثباتها.. البحوث من المجال هذا على قائمة

 الدعاء خالف على األقل على- االهتمام تستحق مصداقيتها أن التجارب من اإلحصائيات أثبتت وقد

 قلت فكما ،-عدة نفسية أمراض الى تعزى وإنما موثقة تجارب حتى تملك ال التي والخ والجن والحسد

 الشر ألن نظراً  ،-النجمي باإلسقاط الشر عالقة وهذه- نظراً  ولكن موجود زال وال كان النجمي االسقاط

 ذاك في هوى قد العالم كان ولو- يرتد أن يسقط لما البد ؛(2012) في -القاع أي- أقصى ووصل كامال كان

 في مازلنا كنا وإن -لألعلى قويا سريعا ارتداده فكان اللحظة، تلك في القاع ضرب وقد السحيق الوادي

 الى النوم مرحلة من لينتقلوا كثيرين لبشر قوية دفعه أعطى المفاجئ السريع االرتداد ذاك ولكن الشر وادي

 واالنطالق اإلستسالم،.. المعتقدات عن التخلي لك الوقت نفس وفي الصدمة هول من يستفيقوا ان الوعي

 !المحدود البشر إمكانيات من جعل المحدودة، االمكانيات من جعل المجهول؛ الالمعروف، اتجاه بحرية

 هناك والسحرية، النفسية األمراض بفك البصري، الجالء في نجح من هناك ُكثر، وهم استيقظ من هناك

 ..اآلخرين وشفاء بها والتحكم طاقته رفع استطاع من وهناك النجمي، باإلسقاط نجح من

ً  تتطلب التي- الظواهر تلك كل  من كان ،-بالمادة إيمان وعدم بالالمادة إيمانٌ  باألحرى؛ إيمان عدم أو إيمانا

 فقد اليوم أما المجهول، على واقبالهم معتقداتهم عن استيقظوا الذين البشر تخلي ظل في تحدث أن الممكن

 .. النقطة تلك عن الكفاية فيه بما ابتعدنا

 كان وان وحتى السرعة بذات االرتداد يعد لم ولكن يُذكر، شيء تعد ال سنوات 3 السنوات، مقياس وفي

 .-البشر األقل على- نحن مقياسنا في عليه اعتدنا فقد السرعة بنفس

ً  سنة 70 نعيش أن  يطّورَ  ان لإلنسان فيمكن ملحوظة تعتبر سنوات 3 سنة، 60 الى 70 بمعدل تقريبا

 على قادرين وجعلتنا فاجأتنا التي السرعة تلك فأصبحنا االرتداد على اعتدنا نحن وها الشيء، على اعتياداً 

 ذاك بعد الظواهر تلك لممارسة كافية غير الباراسيكولجية، الظواهر من وغيره اإلسقاط تلك ممارسة

 .االرجحية بتلك يعد لم ولكنه جيدة وبأرجحية ممكن مازال األمر أن أعتقد التاريخ،

( 2012) في يحدث كان ما تتأثر، أن يمكن ال التاريخ مر وعلى الزمن مر على النجمي االسقاط إمكانية

 .فيه فننجح النجمي االسقاط نحاول أننا األمر في ما كل لتمارين؛ نحتاج ال المنطقة لتلك نحتاج ال أننا هو

 ً  االستيقاظ، فور اإلنسان يتذكر ما قل ولكن ممكن فاألمر مباشرة اإلنسان يستيقظ عندما يقابلها طبعا

 ً  أن -حال أي على وعدتوني إن- بوعدكم وفيتم إن ولكن للصباح، محبة شخصيات يملكون ال من خصوصا

 فقط ثابتة، خطوات أو تنويم أو ممارسة أو طريقة أو محاولة دون النجمي اإلسقاط بمحاولة االنسان يلتزم

 إجهاد، أو تفكير دون بالذات النعاس فترة في النوم في الدخول وقبل النوم لدى عفوية عشوائية محاولة

 .جسدك تخيّل يصاحبها عفوية محاولة فقط عصبية؛ عضلية ممارسات دون
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 نفسك ترى أن أو الغرفة زوايا أحد في موجود أنك تتخيل أن المحاولة تلك يصاحب أن فعله عليك ما فكل

 كان وإن األمر على قادر أنك تؤمن أن مكان، إلى للذهاب خطة تملك أن الخروج، بسعادة تشعر أن نائم،

 .عنه تنام ان االمر عن يبقيك ما

 !المفهوم بهذا آمن القناعة بهذه اقتنع فقط

 وتنمو الفكرة هذه تزرع عندما فقط االنفصال، يتم ان قبل تنام ولكنك جسدك عن تنفصل يوم كل في أنك

 مازال مستيقظ، زلت ما وأنت جسدك عن وعيك سينفصل األمر، سيحدث ما يوم وفي تتجسد حتى وتكبر

 .حاضر عقلك

 !عقلك ليس هو 

 قبل يوم كل اإلسقاط محاولة باألمر االلتزام محاولة هو منكم أريده ما فكل العقل، أقول الفهم لسهولة ولكن 

 تقوم ان المهم ساعة، لمدة دقيقتان دقيقة لمدة االمر تحاول أن يهم فال انقطاع دون واألهم يأس دون النوم

ً  به  . األمر عن توقف بالملل تشعر فعندما تتعب، او تمل ان دوم ليليا

 علمياً؟ مثبت النجمي اإلسقاط هل -29

 ً  أراه ال أنا ولكن زائف علم للعلوم بالنسبة يسمى فهو النجمي اإلسقاط تستوعب أن تستطيع ال العلوم طبعا

 ً  فوق عما تبحثي أن أو العلوم عن تبحثي أن تختاري أن أنت لك اآلن العلم، فوق أراه وإنما حتى علما

 .العلوم

  ؟أثناء قيامي باإلسقاط النجمي متوقف العالمهل يكون  -30

 .متمدد الوقت اإلسقاط أثناء ولكن ال

 بسهولة؟ حياتنا في النجمي اإلسقاط أو التخاطر نستخدم ال لماذا -31

ً  األشياء تحريك وحتى التجارب من وغيرها النجمي اإلسقاط أو االستبصار أو التخاطر  احيانا

(Telekinesis )هو نستخدمها وال نراها ال جعلنا ما ولكن اإلنسان في غريزية قدرات هي تسمى كما 

ً  وعلمنا لها باحتياجنا آمنا ما وكل تعلم إلى نحتاج شيئًا وأنها صلبنا من ليست بأنها إيماننا  أو جديدة طرقا

 .صعوبة أكثر األمر أصبح تعلمه في متقدمة

 نجمي؟ إسقاط هو هل أطيح كأني الفزه شعور -32

 الجسد يشل عندما بساطة بكل هي ولكن تماماً، مختلف أمر دخل مالها مكان من بتطيحين كأنك الفزه 

 يستطيع وال السقطة أو الصدمة تالفي شأن من الجسد تحريك فيحاول واعي مازال والعقل اإلنسان فيحلم

 .التعبير صح إن يهلع أو فبفز محالة ال ساقط أنه فيشعر الجسد تحريك

 عليهم.ة شعر بالشفقأسقاط النجمي؟ يعرفون اإل غلب الناس ماأ يهل -33

 .نا كذلك ولكن بطريقة مختلفةأو

ً أو تكييفه أسقاط ال يمكن تعليله ن اإل؛ أوسبب عدم معرفتهم  .و تصنيفه ماديا

 .غلب انكاره ونسيانه.فيكون خيار األ، فمهما حاول الذهن فعل ذلك سيعجز !هو يفوق المادة
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 اإلسقاط النجمي ليس ممارسة تتقنها بالتدريب،

ء.  ي
 هي عىل أقل تقدير، أن تعرف أن الحياة هذه ليست كل ش 

،
ً
ء(!  أن تقدرها حقا ي

ي أن تعرف أنك أنت )كل ش 
 يعت 
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 انتىه
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