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 -حصل على الهرحلة في ثالثة أياما-األول زء جلا

 

 

 

 

 

 :للمبتدبٌن سرٌعة *تعلٌمات

 :النجاح معدل

 %55 –( أٌام 3-1) محاوالت 5 إلى 1 من 

 %05 –( أٌام 7-2) محاوالت 15 – 6 من

 %05 –( ٌوم14-3) محاولة 25-11 من
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 ـاهــــــرةالـــظــ

ا" البشر لدى ٌكن لم عندما بعٌد، زمن منذ ًٌ ا ٌشغل بدأ ،"الوعً" تطور عندما لكن" وع ًٌ  المزٌد تدرٌج

 فً ٌستمر وبدأ الٌقظة، حالة من أكبر حٌز ٌشغل" الوعً" األٌام هذه فً أن الٌقظة بٌد حالة من والمزٌد

 األحالم حالة أثناء متزاٌد بشكل ٌقفز بدأ"  الوعً" الٌقظة غٌر أخرى حاالت نحو توسعه

 أن – البشري الوجود فً بشدة وإذهاالً  صعًقا الظواهر ألكثر لٌظهر( السرٌعة العٌن حركة REM حالة) 

 وعٌٌن لدٌهم سٌكون المستقبل ونساء رجال نأ المرجح الجسد، من من خروج تجربة فً بأنه الشخص ٌشعر

 فً المشروحة التقنٌات باستخدام فقط األمر هذا تحقٌق ٌمكن حال أي الحاضر، على للوقت ولكن عالمٌن، فً

 .الكتاب هذا

 

 [1الشكل  ]

 

 

 

 

 

 إٌَٛ اٌؼٍّك "األزالَ"

 زشوخ اٌؼٍٓ اٌغشٌؼخ

 اٌٛػً "اٌٍمظخ"

 اٌّشزٍخ 

= 

 األزالَ اٌدٍٍخ

 اإلعمبؽ إٌدًّ

 ردشثخ اٌخشٚج ِٓ اٌدغذ

 ردشثخ االلزشاة ِٓ اٌّٛد )خضئٍبُ(

 االخزطبف اٌفؼبئً )غبٌجًب(

 االعزٍمبظ اٌىبرة

 شًٍ إٌَٛ

 اٌخ..
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 مختلفة بتسمٌات ولكن المختلفة، الحدٌثة الممارسات أنواع من العدٌد فً جٌد بشكل ومقدمة معروفة الظاهرة

 المصطلح سنستخدم الجلٌة"، األحالم" إلى وصوال" الجسد من الخروج تجربة" و" النجمً اإلسقاط" من تبدأ

. تطبٌقاتهم بٌن فرق أي وجود لعدم أعاله، الظواهر كل إلى لنشٌر" المرحلة حالة" وأ" المرحلة" البراغماتً

 قابل هو بما فقط ونهتم للتطبٌق قابلة الغٌر النظرٌات من لنتخلص اإلمكان، قدر مادٌة الطرق أكثر سنستخدم

 .للتطبٌق

 حلم إال لٌس ذاته الواقع إطالق، محض تخٌلً تمرٌن لٌس هو ذاتها، للظاهرة الحسً اإلدراك ٌخص فٌما

 ستكون حواسك وجمٌع هناك، السرٌر على المادي بجسدك تشعر لن المرحلة، بحالة مقارنة بطًء ٌقظة

ا غارقة ًٌ  والشر، األكل والطٌران، المشً شًء، بأي واإلمساك لمس تستطٌع اإلدراك، من جدٌد عالم فً كل

 من باإلدراك أقوى وٌقظة أكثر واقعٌة بشعور هذا وكل ،ذلك غٌر المزٌد والمزٌد، والمتعة، باأللم الشعور

 عندما – الموت من الخوف شعور حتى أو – صدمة بشعور المبتدبٌن من العدٌد ٌشعر لهذا! الٌومٌة الحٌاة

 الظاهر من الممارسة جانب اإلدراك، ٌخص فٌما حقٌقً موازي عالم إنه( المرحلة حالة) الحالة هذه ٌدخلون

 .أًٌضا ذلك من أكبر فرص فٌه

 ترٌد شخص أي مقابلة ٌمكنك! ذاته الزمن عبر والسفر بل الكون، كاملة األرض ترحال تستطٌع المرحلة، فً

 تطوٌر فً وتطبًٌعا" المرحلة" من معلومات على الحصول تستطٌع المشاهٌر، الموتى، عابلة، و أصدقاء

 الجسدٌة العلل من العدٌد وعالج( الحٌوي) الفٌسٌولوجً تكوٌنك على التأثٌر تستطٌع الٌومٌة حٌاتك

 من ٌعانون الذٌن البشر الحالً، الوقت فً إبداعك، وتطوٌر السرٌة رغباتك دراكإ تستطٌع ،(مراضاأل)

. المادي عالمهم فً مفقود شًء أي على وٌحصلون جمٌع من أنفسهم تحرٌر ٌستطٌعون الجسدٌة، اإلعاقات

 !الٌومٌة حٌاتكم فً تطبٌقها ٌمكن التً والفوابد للطرق الجلٌدي الجبل طرف إال لٌس كله وهذا

 لتعلم سنوات تكن لم إن شهور، إلى تحتاج نكأ آخر مكان فً قرأت قد كنت ان التعلم الصعب من أنه تظن قد

 هذا فً لكم المقدمة التعلٌمات! والعشرٌن الواحد القرن فً أنت – القدٌمة األساطٌر هذه من تخلص األمر

 من أٌام ثالثة إلى ٌومٌن غضون فً المذهلة التجربة هذه لٌخوضوا هفٌ الناس أغلب ستجعل القسم

 .المحاوالت

  فً واألبحاث التجارب من السنوات من العدٌد نتٌجة هً الكتاب هذا فً المشروحة التقنٌات: *تذكٌر

 ".الجسد من الخروج تجارب أبحاث مركز"

 استخدامها ٌمكن أنه واثبتوا! مثالٌة هنا المقدمة التقنٌات هذه وجعل تطوٌر فً األولى للمرة شاركوا اآلالف

 فعله علٌك ما كل تأكٌد، بكل شخص أي قبل من

 تعٌش نأ من ستتمكن بالتالً، والحرص الدقة من ممكنة درجة بأقصى البسٌطة التعلٌمات هذه تتبع أن هو 

ا عالمٌن فً ًٌ  !حرف

 أثناء النوم، بعد: الٌوم من مختلفة أوقات فً مارست   المادي، الجسد عن لالنفصال ربٌسٌة طرق ثالث هناك

 البدء خالل من الثالث الطرق باستخدام الخبرة على بالحصول سنبدأ مباشرة، النوم قبل النوم وبدون النوم،

 .النوم من االستٌقاظ فور  مباشرة تطبق والتً مباشرة، الغٌر التقنٌات طرٌقة – األسهل الطرٌقة من

 أو المساء فً المادي جسدك مغادرة تجربة بعدها تستطٌع التقنٌات هذه تقانإ بعد جًدا، بسٌطة التقنٌات هذه

 ..مسبًقا للنوم الحاجة دون النهار ثناءأ فً
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 – بخطوة خطوة تعلٌمات -  :مباشرة الغٌر الطرٌقة

 هنا لكم نقدم الغاٌة، لهذه ٌمكن  ما بأسرع فٌه النجاح وترٌد الجسد من الخروج شعور تجربة قررت فقد إذن،

 الطرق أكثر ومن عالمٌة الطرٌقة هذه مباشرة، الغٌر التقنٌات من دورات" – الطرق ألسهل مختصر شرح

 "المرحلة" ظواهر من ظاهرة أو تجربة على الحصول فً للنجاح فعالٌة

 المرحلة؟ ماهً ولكن

 الغٌر الظواهر من العدٌد على تشتمل  - "الرحلة" ببساطة أو -" المرحلة حالة" المصطلح: هً المرحلة

" النجمً السفر" مثل مختلفة، بمصطلحات منها للعدٌد ٌ شار والتً واسع، بشكل والمعروفة مترابطة

 ٌشتمل أًٌضا المفهوم ، هذا"(الجسد من الخروج تجربة" )"الجسد خارج السفر" أو"( النجمً سقاطاإل)"

. التعبٌر هذا حسب والحس بالشكل دابًما ٌتواجد ال ولكن ،"الجلٌة األحالم" عملٌة األكثر المصطلح على

 [1الشكل  ] انظر. المعتاد وراء ما الظواهر دراسة لتسهٌل تقدٌمه تم" المرحلة" مصطلح وبالتالً،

 

 الشعور ٌصف أنه حد إلى دقٌق الجسد خارج السفر مصطلح والتعمٌم، الربط – المنصف غٌر من وغالًبا –

 ".المرحلة" ظاهرة ٌخوض الذي الشخص به ٌشعر الذي

  أعمال قبل من تنقٌحها تم وقد ،"المرحلة" تجربة لخوض فعالٌة واألكثر العالمٌة الطرٌقة هذه

 التقنٌات فً النجاح سر العالم، أنحاء جمٌع من البشر آالف مع" الجسد من الخروج تجارب ابحاث مركز"

 إلى فسٌولوجٌا قرًٌبا البشري العقل ٌكون عندما النوم، من االستٌقاظ فور مباشرة تطبٌقهم هو مباشرة الغٌر

 !حتى فٌها زال ما أو" المرحلة حالة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مثٌرة حقٌقة*

 التقنٌات إلى ٌامأ ثالث مدتها تدرٌبٌة دورة فً المحاوالت من ٌومٌن فقط غضون فً النجاح معدالت من% 05 فً ٌعود الفضل

 خوض من تمكنوا  المجموعة نصف من أكثر المرات، إحدى فً وأكثر، شخص 55 من تتكون مجموعات فً حتى! مباشرة الغٌر

 !أكثر أو بتجربتٌن حضوا وغالبٌتهم الثانً الٌوم فً" المرحلة" تجربة

 ناجحة، غٌر المحاوالت هذه كانت وإذا النوم، من االستٌقاظ فور مباشرة انفصال محاوالت عن عبارة مباشرة الغٌر التقنٌات دورات

 ممكنا، الجسد عن االنفصال ٌصبح نجاحها ولدى إحداها، تنجح حتى دقٌقة غضون فً بالتقنٌات بالمرور بالتالً الممارس ٌقوم

 .نتابج على للحصول رجحاأل على لتطبٌقه تحتاج ما كل هً محاولة 5 إلى 1 عادة

 حال، يأ على ولكن اللٌل منتصف فً النوم من ٌضاوأ القٌلولة من االستٌقاظ عند جداً  جٌد بشكل ٌعملن دناهأ المشروحة التقنٌات

 فً الممارس علٌها لٌحصل المحاوالت من كبٌر بعدد تسمح والتً –" التأجٌل طرٌقة" – مثالٌة االستراتٌجٌات أكثر على ستركز

 .أٌام ثالثة الى ٌوم غضون فً النجاح أرجحٌة بقوة ٌزٌد مما الواحد الٌوم
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 :اٌخطٛح األٌٚى

 

 ثم ساعات 6 لـ نم
 باستخدام استٌقظ

 .المنبه

 

 ٌوم وقبل لٌلة فً
 ال ٌجب حٌث عطلة
 االستٌقاظ علٌك
 الى اذهب مبكرا،
 وقتك فً السرٌر
 منبهك واضبط المعتاد
 حوالً فقط تنام لكً
 عندما. ساعات 6

 ٌجب المنبه، ٌرن
 تستٌقظ أن علٌك
 من كأس لتناول
 إلى الذهاب الماء،
 هذه وقراءة الحمام،

 ال. مجدداً  التعلٌمات
 محاوالت بأي تقم

 فً نجمً إسقاط
 أي السابقة، اللٌلة
 تحتاج. السبب كان
 االستلقاء الى فقط

 سبات والحصول
 النوم كان كلما. عمٌق
 6 الـ هذه فً أعمق

 زادت كلما ساعات
 .النجاح فً فرصتك

 

 

 :اٌخطٛح اٌثبٍٔخ

 

 مع النوم الى عد
 .النٌة وجود

 

 دقٌقة 55 إلى 3 بعد
 إلى عد االستٌقاظ، من

 انتباهك وركز النوم
 تأدٌة كٌفٌة على
 الغٌر التقنٌات دورات

 كل لدى مباشرة
 من" الحق استٌقاظ"

 جسدك مغادرة أجل
 أعمالك خطة وتطبٌق

 .مسبقا المعدة

 ضبط الى حاجة ال
 كل. المرة هذه المنبه
" الحق استٌقاظ"
 بشكل ٌحدث ان ٌجب

 كان اذا. طبٌعً
 فً ساطعا الضوء
 استخدام ٌمكنك الغرقة
 كان إن. للعٌنٌن قناع

 عالٌا، الصوت
 سدادات استخدم
 الوقت فً .لألذنٌن
 انتباهك ركز الحالً،
 اٌقاظ كٌفٌة على
 تحرٌك بدون نفسك
 هذا. المادي جسدك
 ولكنه اجبارٌا، لٌس
 الطرٌقة فعالٌة سٌزٌد
 بشكل مباشرة الغٌر
 نم اآلن، .ومتٌن قوي

 لىإ ساعتٌن لمدة
 ولكن ساعات، ربعأ

 من استفد
التً  ستٌقاظاتاال

 طبٌعً بشكل ستحدث
 .الفترة هذه خالل

 

 :اٌخطٛح اٌثبٌثخ

 

 لحظة انفصل
 .استٌقاظك

 

 تستٌقظ مرة كل
 ال ان حاول مجددا،

 تفتح او تتحرك
 عن عوضا. عٌنٌك
 حاول! فوراً  ذلك،

. جسدك من نفصالاال
 نجاح من% 55 حتى

 مباشرة الغٌر التقنٌات
 هذه خالل ٌحدث

 األولى الخطوة
 جدا بسٌطة) البسٌطة
 ال الناس ان لدرجة
 قد انها حتى ٌشتبهون

 !(تعمل

 من تنفصل لكً
 ببساطة حاول جسدك،

 الى تتدحرج تقف، ان
 او الجانبٌن، احد

 القٌام حاول. الطٌران
 باستخدام باألمر
 النجمً جسدك

 ،(الطاقً/البدٌل)
 تحرٌك بدون ولكن

 جسدك عضالت
 األمر ان تذكر. المادي

( ستشعر) سٌبدو
 حركة كأنه تماما
. العادٌة المادي الجسد
 اللحظة، تحٌن عندما

 بكٌفٌة بقوة تفكر ال
 خالل. باألمر القٌام
 االولى اللحظات هذه
 حاول االستٌقاظ، بعد

 وبشدة بإمعان
 جسدك من االنفصال

 تستطٌع طرٌقة بأي
 غالبا،. األمر كان أي

 تلقابٌا ستعرف
ا) ًٌ  القٌام كٌفٌة( عفو

 ان شًء أهم. باألمر
 ال وان بقوة تفكر ال

 الثوانً هذه تضٌع
 .االستٌقاظ من األولى

 

 :اٌخطٛح اٌشاثؼخ

 

 التقنٌات فً الدوران
 محاوالت بعد

 االنفصال

 

 محاولة تنجح لم اذا
 الفورٌة االنفصال

 ستعرفه ما وهو)
!( ثوانً 5-3 خالل
 وهناك حٌنها ابدأ
 3 الى 2 بٌن للتنقل
 التً التقنٌات من

 بشكل لك تتبادر
 تعمل ان الى مباشرة،
 ٌحدث عندما. احداها

 تستطٌع األمر،
 اختر. مجددا المحاولة
 ثالث الى تقنٌتٌن
 التقنٌات من تقنٌات
 لتتمكن التالٌة الخمس

 خالل بٌنها التبدٌل من
  .االستٌقاظات

 

 :اٌخطٛح اٌخبِغخ

 

 المحاولة بعد

 

 كنت إن النوم إلى عد
 كل بعد تستطٌع

 كانت سواء) محاولة
 أجل من( ال ام ناجحة
 أخرى بمحاولة القٌام

 لدى جسدك لمغادرة
 بهذه. التالً االستٌقاظ
 تستطٌع لن الطرٌقة

 جسدك مغادرة فقط
 بل واحد، ٌوم فً
 مرات لعدة بها القٌام
 !ذاته األول الٌوم فً
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 ساعات ثن استيقظ باستخذام الهنبه:  6الخطوة األولى: نن لـ  -

 واضبط المعتاد وقتك فً السرٌر الى اذهب مبكًرا، االستٌقاظ علٌك ال ٌجب حٌث عطلة ٌوم وقبل لٌلة فً

 الماء، من كأس لتناول تستٌقظ ان علٌك ٌجب المنبه ٌرن عندما ساعات، 6 حوالً فقط تنام لكً منبهك

 كان أي السابقة، اللٌلة فً نجمً سقاطإ محاوالت بأي تقم ال مجدداً  التعلٌمات هذه وقراءة الحمام، لىإ الذهاب

 كلما ساعات 6 الـ هذه فً أعمق النوم كان كلما ،عمٌق سبات والحصول االستلقاء لىإ فقط تحتاج ،السبب

 .النجاح فً فرصتك زادت

 الخطوة الثانية: عذ الى النوم وع وجود النية: -

 الغٌر التقنٌات دورات تأدٌة كٌفٌة على انتباهك وركز النوم لىإ عد االستٌقاظ، من دقٌقة 55 لىإ 3 بعد

 .مسبًقا المعدة أعمالك خطة وتطبٌق جسدك مغادرة جلأ من" الحق استٌقاظ" كل لدى مباشرة

 ساطًعا الضوء كان طبٌعً، إذا بشكل ٌحدث أن ٌجب" الحق استٌقاظ" كل المرة هذه المنبه ضبط لىإ حاجة ال

 . لألذنٌن سدادات استخدم عالٌا الصوت كان للعٌنٌن، إن قناع استخدام ٌمكنك الغرقة فً

 

 

 [2] اٌشىً  

 

 

ا،إ لٌس هذا المادي، جسدك تحرٌك بدون نفسك ٌقاظإ كٌفٌة على انتباهك ركز الحالً، الوقت فً ًٌ  ولكنه جبار

 .ومتٌن قوي بشكل مباشرة الغٌر الطرٌقة فعالٌة سٌزٌد

 هذه خالل طبٌعً بشكل ستحدث التً االستٌقاظات من استفد ولكن ساعات، ربعأ لىإ ساعتٌن لمدة نم اآلن،

( ال او ناجحة كانت سواء) محاولة كل المعتاد، بعد من بكثٌر كثرأ بمعدل االستٌقاظات هذه ستحدث. الفترة

 . -جدٌد من وتحاول تستٌقظ أن-: النٌة بنفس محتفظاً  النوم إلى تخلد أن علٌك ٌجب

 هذه من الربع إلى ٌصل بمعدل! فقط واحد صباح غضون فً عدٌدة بمحاوالت القٌام تستطٌع الطرٌقة، بهذه

 .(المتمرسٌن للممارسٌن ناجحة ستكون منها% 05 -% 75) للمبتدبٌن حتى ناجحة، ستكون التجارب

 

 ِٕزظف اًٌٍٍ
 االعزٍمبظ

 دلٍمخ 50 – 3
 7عبػبد ٚٔظف إٌى  4إٌَٛ 

 عبػبد

دٚساد اٌزمٍٕبد اٌّجبششح  اعزٍمع ثبعزخذاَ إٌّجٗ

 ثؼذ وً اعزٍمبظ ؽجٍؼً

 طجبزبً  10 – 9
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 الخطوة الثالثة: انفصل لحظة استيقاظك: -

. جسدك من االنفصال حاول فوراً  ذلك  عن عوضا عٌنٌك تفتح وأ تتحرك ال نأ حاول مجددا تستٌقظ مرة كل

 نأ لدرجة جدا بسٌطة)  البسٌطة األولى الخطوة هذه خالل ٌحدث مباشرة الغٌر التقنٌات نجاح من% 55 حتى

 !(تعمل قد نهاأ حتى ٌشتبهون ال الناس

 باألمر القٌام حاول الطٌران وأ الجانبٌن، أحد لىإ تتدحرج تقف أن ببساطة حاول جسدك، من تنفصل لكً

 سٌبدو األمر نأ تذكر المادي جسدك عضالت تحرٌك بدون ولكن ،(الطاقً/البدٌل) النجمً جسدك باستخدام

 خالل باألمر القٌام بكٌفٌة بقوة تفكر الاللحظة  تحٌن عندما العادٌة المادي الجسد حركة كأنه تماما( ستشعر)

 كان أي تستطٌع طرٌقة بأي جسدك من االنفصال وبشدة بإمعان حاول االستٌقاظ بعد االولى اللحظات هذه

 الثوانً هذه تضٌع ال نوأ بقوة تفكر ال نأ شًء أهم باألمر، القٌام كٌفٌة( عفوٌاً ) تلقابٌا ستعرفغالبا  ،األمر

 .االستٌقاظ من األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !مثٌرة *حقٌقة

 ٌشرحوا أن لٌهمإ طلب المشاركٌن ،"الجسد خارج السفر مدرسة" فً التدرٌب دورة من الثانً الدرس خالل

". كالمعتاد" وأ ،"ببساطة" ،"بسهولة" الكلمات استخدام بدون ولكن االنفصال، من تمكنوا كٌف الخاصة بكلماتهم

 ،"بسهولة" دابما تقرٌبا لهم ٌحدث االنفصال نأل الشرط، بهذا االلتزام على قادرٌن غٌر كانوا ودابًما عادة

 !مناسبة اللحظة تكون عندما" كالمعتاد"و" ببساطة"
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 الذوراى في التقنيات بعذ وحاوالت االنفصال:الخطوة الرابعة: -

 2 بٌن للتنقل وهناك حٌنها ابدأ!( ثوانً 5-3 خالل ستعرفه ما وهو) الفورٌة االنفصال محاولة تنجح لم ذاإ

 المحاولة تستطٌع األمر ٌحدث عندما حداهاإ تعمل نأ لىإ مباشرة، بشكل لك تتبادر التً التقنٌات من 3 لىإ

 :االستٌقاظات خالل بٌنها التبدٌل من لتتمكن التالٌة الخمس التقنٌات من تقنٌات ثالث لىإ تقنٌتٌن اختر  مجددا

 

 

 

  

 الدوران

 صورة بأوضح قدمٌك صابعأ لىإ رأسك من عامودي محور حول تدور نأ تخٌل حاول ثوانً، 5 – 3 لمدة

 من طفٌف حتى وأ حقٌقً حساسإ ظهر ذاإاخرى،  تقنٌة إلى( انتقل) لحو   حساسإ يأ ٌتبادر لم إذا ممكنة،

 الدوران حساسإ ٌستقر نأ فور كثرأ( بالطاقة مفعم) حماسً بشكل ودر التقنٌة هذه على انتباهك ركز الدوران،

 .مجددا االنفصال لتحاول بداٌة كنقطة استخدمها حقٌقً، وٌصبح

 السب اح تقنٌة

 حاول. بذراعٌك السباحة بحركة تقوم ببساطة أو تسبح أنك اإلمكان قدر بتٌقن التخٌل حاول ثوانً، 5 إلى 3 لمدة

 لٌس اخرى تقنٌة لىإ انتقل شًء ٌحدث لم ذاإ الوضوح من ممكنة درجة بأقصى األمر كان اًٌ أ بالشعور اإلحساس

 ثم من الصاعد الشعور كثف ذلكعن  عوضا بالتصاعد السباحة شعور بدأ ذاإ التقنٌات بٌن للتنقل حاجة هناك

 عندما لالنفصال حاجة هناك ولٌس – بالفعل المرحلة هً هذه لٌكإ سٌأتً الماء فً للسباحة الحقٌقً الشعور

 الماء، من جسد من بدالً  السرٌر فً نتوأ الشعور هذا مثل ظهر ذاإ ولكن،! بالفعل المرحلة فً موجود تكون

 .بداٌة كنقطة السباحة شعور استخدم انفصال تقنٌة استخدام لىإ ستحتاج

 الٌد تخٌل

 نأ األمر كان أي حاول عٌنك، بقرب ببعضهما ٌدٌك تفرك أنك ومتٌقن واضح بشكل تخٌل ثوانً، 5 – 3 لمدة

 ذاإ اخرى تقنٌة لىإ انتقل شًء ٌحدث لم ذاإ ببعض فركهما صوت حتى تسمع نوأ تراهما، نأمامك أ بهما تشعر

 تستطٌع ذلك، بعد كلٌا واقعٌة تصبح حتى وكثفها التقنٌة على فاستمر عاله،أ السابقة األحاسٌس من يأ تصاعدت

 .انطالق كنقطة التقنٌة عن الناتج الشعور مستخدما جسدك، عن االنفصال

 الصور تأمل

 رأٌت ذاإ اخرى، تقنٌة إلى انتقل شًء  ٌحدث لم إذا ثوانً 5 – 3 لمدة المغلقتٌن عٌنٌك خلف الفراغ فً حدق

 وفً اللحظة تلك فً جسدك من انفصل كذلك، تصبح وعندما واقعٌة تصبح حتى فٌها حدق الصور، من نوع أي

 بتحلٌل تقوم ال نأ المهم من الصور، فً التحدٌق عند الصورة داخل الى تنجذب نبأ لنفسك اسمح وأ المكان، ذاك

 .كثرأ واقعٌة سٌجعلها مما الصورة، خالل من تنظر نأ ٌجب الصورة، تزول ال لكً وتفحص

 الشبح تأرجح

 الحركة تتخٌل وال ظرف، أي تحت عضلة أي تحرك ال. ثوانً 5 – 3 لمدة قدمٌك وأ التخٌلٌة ٌدٌك أرجحة حاول

 لم ذاإ وهكذا والٌمٌن، الٌسار لىإ رجحتأ األعلى، لىإ ثم سفلاأل لىإ الضغط كثٌف بشكل حاول كمثال،. نفسها

 على انتباهك فركز حقٌقٌة، حركة بوجود بطًء وأ طفٌف شعور فجأة ظهر ذاإ اخرى تقنٌة الى انتقل شًء ٌحدث

 من االنفصال حاول فورا سم،15 بمقدار التحرك تستطٌع عندما اإلمكان قدر الحركة نطاق زٌادة محاوال التقنٌة

 .التجربة عن الناتج الشعور من بدباً  جسدك
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 تقنٌة لكل ثوانً 5 – 3 لمدة التقنٌات من 3 الى 2 بٌن بالتبدٌل تقوم نأ هو محاولة كل فً فعله تحتاج ما كل

 غضون فً اخرى لىإ تقنٌة من الممارس ٌبدل حٌث مباشرة، الغٌر التقنٌات بدورات ٌعرف ما إلى ٌقودك مما

 3 الى 2 من تتكون منها كل دورات 4 عن ٌقل ال بما تقوم أن المهم الناجحة، من التقنٌة عن بحثاً  دقٌقة

 !المحاوالت من محاولة كل فً تقنٌات

 ٌكن لم نإ التقنٌات، من التالٌة الدورة ذات فً تعمل لن أنه ٌعنً ال هذا فوًرا، التقنٌة تعمل لم نوإ حتى: تذكر

 عن ٌقل ماال وممارسة ح،مل   بشكل التقنٌات بٌن التبدٌل الضروري من ٌكون تحدٌدا السبب لهذا بقلٌل، بعدها

 !الدقٌقة تتجاوز ال نأ ٌجب مجتمعة الدورات ولكن كاملة، دورات 4

 

 

 :ٌلً كما تحدث قد كاملة العملٌة كمثال،

 .صباحاً 6:55 الساعة منبهه وٌضبط مساءً  11:35 الساعة النوم لىإ ٌذهب الممارس -

 وٌتذكر المٌاه، دورة إلى ٌذهب الماء، بعض ٌشرب المنبهة ساعته على ٌستٌقظ صباحاً 6:55 فً -

" المرحلة( "النجمً سقاطاإل) لتجربة عدهاأ التً المشوقة العمل وخطة مباشرة الغٌر التقنٌات

 (المرٌخ الى السفر وأ المرآة فً نفسه لىإ النظر كمثال،)

 استٌقاظ كل لدى المرحلة دخول وهً واضحة بنٌة النوم إلى ٌعود الممارس صباحاً 6:55 الساعة -

 .تالً

 غٌر بشكل ٌستٌقظ الممارس( طبٌعً بشكل الممارس به ٌستٌقظ موعد أي او) صباحاً  7:35 عند -

 االنفصال من تمكنه ولعدم والمكان، واللحظة التو فً جسده عن االنفصال ٌحاول ومباشرة متوقع

 ثوانً 5 – 3 خالل االخر هو ٌعمل ال ولكنه بالدوران، القٌام ٌحاول الممارس ثوانً، 5 الى 3 خالل

 الممارس ثوانً، 5 – 3 غضون فً األخرى هً تعمل ال ولكنها السباح، بتقنٌة الممارس فٌقوم

 ثم مجددا  بالدوران الممارس فٌقوم ثوانً 5 – 3 خالل تعمل ال ولكنها الشبحً، بالتأرجح ٌقوم

 السباحة، بالدوران، مجدداً  فٌقوم منها لكل ثوانً 5 – 3 لمدة الشبح تأرجح ثم ومن السباحة تقنٌة

 غٌر وبشكل بالدوران، بالقٌام ٌبدأ الرابعة الدورة وفً. منها لكل ثوانً 5 – 3 لـ الشبح أرجحه

 وٌقوم بالتقنٌة، الممارس فٌستمر بالظهور، ٌبدأ الدوران شعور –( النجاح) بالعمل تبدأ متوقع،

 الدوران شعور باستخدام المكان وذاك اللحظة تلك فً جسده عن لٌنفصل ٌمكنه ما بأقوى بااللتفاف

 بنشاط قرٌبة مسافة من به ٌحٌط ما كل ومحلالً  تفحصٌه بلمسة متحسساً  المرآة، لىإ فٌركض

 فٌجد موقعه لتغٌٌر تقنٌة الممارس ٌستخدم المرآة، فً نظر نأ بعد أحاسٌسه ٌعزز مماوحٌوٌة 

 بمحاولة الممارس ٌقوم وفوراً  جسده لىإ متوقع غٌر بشكل عاد ولكنه المرٌخ، كوكب على نفسه

 عند المحاولة عادةإ تقتضً واضحة بنٌة النوم لىإ فٌعود. ٌستطٌع ال ولكنه مجدداً  جسده مغادرة

 .وهكذا المرٌخ، على طولأ مدة والبقاء التالً االستٌقاظ
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 [ 3] اٌشىً 

 

 دورات التقنيات الغري الهباشرة:

 .األولى الخمسة الثوانً خالل االنفصال حاول – 1

 :مباشرة الغٌر بالتقنٌات القٌام ٌجب مباشرة، االنفصال ٌظهر لم إذا – 2

 "أ" تقنٌة -

 "ب" تقنٌة جرب ،"أ" تقنٌة تنجح لم اذا -

 "ج" تقنٌة جرب ،"ب" تقنٌة تنجح لم اذا -

 .األقل على مرات 3 الدورة تكرار ٌجب نتابج، أي" ج-ب-أ" التقنٌات دورة تظهر لم ذاإ -3

 مجددا االستٌقاظ أجل من النوم لىإ ٌعود نأ ٌجب الممارس نتابج، أي االربع الدورات جمٌع تظهر لم ذاإ -4

 .كامل اإلجراء تجربة وٌكرر الحق وقت فً

 كامل كون على عٌنٌك وستفتح طبٌعً، بشكل بالك على تطرأ التً التقنٌات باستخدام أعاله ذكر ما أعد فقط

 .كلٌاً  جدٌد

 وستعمل الطرٌقة ستتذكر واإلجراء، التقنٌات على للتدرب ببساطة ٌومك من دقٌقة 35 الى 25 بأخذ قمت لو

 .جذري بشكل االستٌقاظ لدى المحاوالت فً النجاح نسبة سٌزٌد هذا. أفضل بشكل

 وانت تحلم انك مفاجا بشكل ادركت اذا". المرحلة" تجارب من اٌضاً  تعتبر( الجلٌة األحالم) باألحالم الوعً

 الحفاظ على وتعمل العمل خطة لتطبٌق تتقدم ان علٌك ٌجب بالتالً. ببساطة بالفعل، المرحلة هً فهذه نابم،

 .الحالة استقرار على

 العرض هذا االستٌقاظ عند التقنٌات بدورات لقٌامك جانبً تأثٌر فهذا ،(الجلٌة األحالم) بالحلم الوعً ظهر ذاإ

 .دابماً  له جاهًزا فكن – كبٌر حد لىإ مشترك الجانبً

 االٔفظبي اٌذٚساد

 أسخسٍخ زذٚس اٌّشزٍخ خالي اٌذٚساد

 ثبٍٔخ 45 ثٛأً 5

 أ

 ة

 أ ج

 ة

 أ ج

 ة

 أ ج

 ة

 األدٔى ج

 اٌٛلذ ٚاٌسشوخ ٌسظخ االعزفبلخ

 أسخسٍخ دخٛي "اٌّشزٍخ"ـ

 ثؼذ االعزٍمبظ ِٓ إٌَٛ

 األلظى
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 :الخطوة الخاوسة: بعذ الهحاولة

 خرىأ بمحاولة القٌام جلأ من( ال مأ ناجحة كانت سواءً ) محاولة كل بعد تستطٌع كنت نإ النوم لىإ عد

 القٌام بل واحد، ٌوم فً جسدك مغادرة فقط تستطٌع لن الطرٌقة بهذه ،التالً االستٌقاظ لدى جسدك لمغادرة

 !ذاته األول الٌوم فً مرات لعدة بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !مثٌرة حقٌقة*

 فً األولى للمرة جسده مغادرة استطاع مبتدئ ،"الجسد خارج السفر مدرسة" فً التدرٌب دورات أحد فً

 !ذاته األول الصباح فً االستٌقاظ لدى محاوالت 0 أصل من مرات 6 حٌاته

 الفعال من ٌكون الفترة، تلك خالل شًء ٌحدث لم ذاإ. دقٌقة من ألكثر تدوم ال نأ ٌجب فشل الطرق كثرأ حتى

 المحاولة ٌعصر نأ بعناد المحاولة من بدالً  القادم، باالستٌقاظ لٌلحق النوم لىإ الشخص ٌعود نأ بكثٌر أكثر

 .نتٌجة على لٌحصل الحالٌة

 



: @Wer_GodswitterT Telegram: @wergods  http://www.isqat.tk  

 خطة العهل عنذ بلوغ "الهرحلة"
  

٘زا عٍضٌذ أسخسٍخ وال  ا ثؼذ االٔفظبيْ رسذد ثشىً ٚاػر ِب عزفؼٍٗ ٕ٘بن فٛسً ، ٌدت أ"اٌّشزٍخ"لجً دخٛي 

وثش٘ب ثأوثش االِٛس رشٌٛمبً )إْ ٌُ رىٓ أفً لبئّخ ٚاززّبٌٍخ زذٚثٙب. فً األع -2خٛدح اٌزدشثخ  -1األِشٌٓ 

 ٔشطخ ٚرزوشُ٘ ثشىً خٍذ:أ 3 – 2جزذئٍٓ اخزش ِبال ٌضٌذ ػٓ ٌٍّ اٌّشزٍخ"ثذٌٍٙخ( ٚألٔشطخ "

 فً اٌزدشثخ األٌٚى( أظش فً اٌّشآح )أِش ٌدت فؼٍٗ -

 ٚ اششة شًء رسجٗ وً أ -

 لُ ثضٌبسح ِىبْ عٍبزً ِشغٛة  -

 زٍك زٛي األسع  -

 زٍك فً اٌىْٛ  -

 ٌى اٌدٍشاْ، األطذلبء، ٚاٌؼبئٍخ زٍك إ -

 لبثً ِٓ رست  -

 لبسثه اٌّزٛفٍٓ لجً أ -

 لبثً أزذ اٌّشبٍ٘ش  -

 رٕبٚي دٚاء ٌؼالج أي ِشع  -

 ازظً ػٍى ِؼٍِٛبد ِٓ اٌّٛخٛدٌٓ فً "اٌّشزٍخ"  -

 عبفش فً اٌّبػً ٚاٌّغزمجً  -

 اػجش ِٓ خالي خذاس  -

 ٌى شىً زٍٛاْ رسٛي إ -

 لذ عٍبسح سٌبػٍخ عشٌؼخ  -

 اسوت دساخخ ٔبسٌخ  -

 رٕفظ رسذ اٌّبء  -

 ػغ ٌذن داخً خغذن  -

 شؼش ثبٌزشدداد أ -

 اعىٓ خغذٌٓ فً اٌٛلذ رارٗ  -

 خش اعىٓ خغذ شخض آ -

 ٌٍٙب ألشٍبء ثّدشد إٌظش إزشن ٚاشؼً إٌبس فً ا -

 رٕبٚي ِششٚثبد سٚزٍخ  -

 ٌى إٌشٛح ِبسط اٌست ٚ أٚطً إ -

اٌى اٌّشآح ٚرٕظش اٌى أؼىبعه. ٌدت اْ رجشِح ٔفغه رأوذ ِٓ رسذٌذ ٘ذف ٌٕفغه اْ رظً  فً ردشثزه األٌٚى

ٌفؼً ٘زا األِش ثشىً ٔشؾ، ٌّب ٌٙب ِٓ لذسح وجٍشح ػٍى رغًٍٙ خطٛاره األٌٚى ٌٍزّىٓ ِٓ ردشثخ "اٌّشزٍخ" 

 ثشىً. ٌّىٕه ثؼذ اٍر اعزىّبي ِب رجمى ِٓ ػٕبطش فً لبئّخ خطخ األػّبي اٌزً اػذدرٙب ٚال رؼذ اٌى اٌّشآح اثذاً.  

ِب  ٚ شؼٛس خّٛي ثبٌدغذ( زبٚي ٌّظ وًوبٔذ أزبعٍغه فً اٌزدشثخ خبٍِخ )ثّؼٕى أْ اٌشؤٌخ ػؼٍفخ أإرا 

عٍدؼٍه رسظى ثزدشثخ ٚالؼٍخ أوثش  ٘زا بء ػٓ لشة ٚوثتدق رفبطًٍ األشٍزٌٛه ثشىً زّبعً ٚلُ ثزسًٍٍ أ

ى ػالِبد اٌؼٛدح إٌى ظ ػٍى ردشثخ اٌّشزٍخ ػٕذِب رظٙش أٌْٚ رمَٛ ثٙب ٌٍسفب٘زٖ اٌخطٛاد رارٙب، ٌدت أ

 ػٕذِب ٌظجر وً شًء ِؼزُ( -اٌدغذ )وّثبي

وثش ِٓ ػذح دلبئك فً أي زبي ِٓ األزٛاي، اٌؼٛدح اٌى اٌدغذ ٘ٛ أِش ٌدت أْ ال رمٍك ثشأٔٗ، اٌسبٌخ ٌٓ رذَٚ أ

 ب ٌٍّجذئٍٓ اٌزٌٓ ٌفزمشْٚ ٌٚدٍْٙٛ رمٍٕبد اٌّسبفظخ ػٍى اٌّشزٍخ.خظٛطً 
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 لن ينجح األور؟ 
 

٘زا االخشاء ػٕذِب ٌزجغ ثشىً  سبٚالد ٌزشن اٌدغذ ػٕذ االعزٍمبظ،ِ 10ٌى إ 5٘زا اٌٙذف: لُ ثـ زذد ٌٕفغه 

ٌى ٘زا اٌمغُ ارا ٚاخٙذ ػذ إ ثبٌّئخ ِٓ اٌّجزذئٍٓ ٌٍسظٍٛا ػٍى ٔزٍدزُٙ األٌٚى! 00اٌى  50طسٍر، وبفً ي 

 ٔبخسخ.% ِٓ اٌّسبٚالد اٌغٍش 99ا ٌىٛٔٗ ٌششذ األخطبء اٌّشرىجخ فً ِشىٍخ، ٔظشً 

أوثش ِٓ  ال رّغٍ  ،ال عٍٕسذس ِؼذي ٔدبزه فً اٌّسبٚالد ثشىً ػٍٕفي اٌمٍبَ ثٙزٖ اٌزدبسة وً ٌَٛ، ٚإال رسبٚ

ْ ٌُ ٌىٓ ٌذٌه ْ أٌبَ ػطٍخ أٚ ٔٙبٌخ أعجٛع إْ رىٛاألعجٛع فً ٘زا األِش، ٌٚغزسغٓ أ أٌبَ ِٓ 3ٌى ٌٍِٛٓ إ

ْ دٚساد اٌزمٍٕبد اٌغٍش ِجبششح ٌّىٓ اعزخذاِٙب ى أثغجت اٌّمبؽؼبد )اإلصػبج(، فال رٕغ فشطخ ٌٍَٕٛ ؽٌٛالً 

ٚ ِب ٘ٛ أفؼً، خالي لٌٍٍٛخ ٔٙبس(. ِب ٌُٙ ٘ٛ أشبء ٍٔخ ٚاػسخ عزٍمبظ ) فً ِٕزظف اًٌٍٍ وّثبي، أثؼذ أي ا

 ٌّسبٌٚخ اٌمٍبَ ثٙب لجً اٌخٍٛد اٌى إٌَٛ.

ػٓ اٌزؼٍٍّبد اٌٛاػسخ، ٌٕسشفْٛ بد، اٌّجزذئٍٓ ثشىً ٌُٕ ػٓ ػٕبد ػٍى اٌشغُ ِٓ ثغبؽخ ٘زٖ اٌزمٍٕ

 ٍّ٘خ لجً اٌجذء: وٍّب صاد اٌسشص ٚاالرجبعُ٘ اٚ ثشىً ٔبلض. رزوش األِش األوثش أ ٌٚزجؼٛٔٙب ِٓ خالي ؽشٌمزُٙ

 3إٌى  1% عٍسظٍْٛ ػٍى ٔزبئح خالي 90سغٕذ فشطه فً إٌدبذ وٍّب ر اٌسشفً ٌٍزؼٍٍّبد فً ٘زا اٌىزبة

 اٌجذاٌخ. را لبِٛا ثىً شًء ثشىً طسٍر ِٓاعزٍمبظبد إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !مثٌرة حقٌقة*

 اإلجراء شرح عن عبارة لٌست الربٌسٌة المهمة ،"الجسد خارج السفر مدرسة" فً التدرٌب دورات فً

 النجاح الهدف، هذا نصف تحقق نوإ وحتى ،(احرفًٌ ) بحذافٌره ٌتبعونه المشاركٌن جعل فقط نماوإ الصحٌح،

 .محتوًما ٌكون
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 النهورجية )الشائعة( عنذ القيام بالتقنيات الغري وباشرة هي:األخطاء 

 

 :االنفصال محاولة انعدام-

 القٌام نأ من الرغم على التقنٌات، بدورات القٌام وقبل االستٌقاظ بعد افورً  ببساطة االنفصال محاولة نسٌان

 .التجارب من% 55 ٌكفل التقنٌات بدورات

 .بالتقنٌات بالمباشرة افورً  الممارس ٌقوم بعدها حركة، على االستٌقاظ: *استثناء

 

 :اإللحاح انعدام-

 التقنٌة جراءإ توظٌف فً للنجاح الربٌسً المعٌار هو حقا فٌها والدخول كان أي التقنٌة نجاح فً الرغبة

 انجازها ٌجب التً األعمال على كثٌف بشكل مركز ولكن سطحً، التصمٌم ٌكون ال نأ ٌجب فٌما مباشرة الغٌر

 .المحاولة خالل شعوري ال بشكل الشخص ٌنام عندما اٌضً أ ٌتجسد نأ ٌمكن التصمٌم انعدام

 

 :دورات 4 من أقل-

 نأ مفترًضا التقنٌات، من دورات 4 عن ٌقل ال بما تقوم نأ ٌجب أفكار، من ٌطرأ ما ٌهم وال ٌحدث ما ٌهم ال

 .المرحلة لدخول فرصك نصف من كثرأ سٌدمر البسٌطة القاعدة هذه اتباع عدم ،بعد تعمل لم حداها‘

 

 :للتقنٌات ضروري الغٌر التغٌٌر-

 نوإ حتى ثوانً، 5 – 3 بعد التقنٌات بتبدٌل بعناد سٌقومون مبتدبٌن المعطاة، الواضحة التعلٌمات متجاهلٌن

 بشكل ولو) بالنجاح تقنٌة بدأت ذاإ فادح خطأ هذا ،بأخرى او بطرٌقة بالنجاح بدأت قد التقنٌات حدأ كانت

 .ممكنة طرٌقة بأي مضاعفتها وتحاول علٌها تحافظ نأ ٌجب( طفٌف

 

 :تقنٌة فً ضروري غٌر استمرار-

 من والهدف الفكرة ،اخرى لىإ التغٌٌر ٌجب ثوانً، 5 الى 3 بعد االقل على بالنجاح التقنٌة تبدأ لم ذاإ

 .احداها تعمل نأ لىإ سرٌع بشكل التقنٌات بٌن بالتحوٌل نقوم نأ هو الدورات
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 :باالنفصال القٌام نسٌان-

 داخل بالفعل ادابمً  اتقرٌبً  الممارس ٌكون( درجة أي لىإ ٌهم ال) االستٌقاظ لدى بالعمل تقنٌة أي تبدأ عندما

 وجود فور االنفصال تحاول ان ادابمً  ٌجب لهذا. ببساطة فٌه ٌزال ال وهو سرٌره على مستلق   ولكنه المرحلة،

 ومحاولة التقنٌة لتكثٌف العودة لىإ فتحتاج األمر، ٌنجح لم ذاإ. نجحت قد التقنٌة ان على مستقرة اشارات

 اجدً  سرٌع بشكل عادة تنتهً المرحلة نفإ ناجحة، تقنٌة من األولى الثوانً من تستفد لم ذاإ ،مجدداً  االنفصال

 !.المرحلة ثناءأ جسدك داخل تستلق ال. ابعٌدً  تذهب الضرورٌة والحالة

 

 المفرط: التحلٌل-

، ٌلهٌك مما نفسهاأ التقنٌات على امركزً  لست نكفإ االستٌقاظ، لدى التقنٌات دورات ثناءأ ٌحدث ما حللت ذاإ

 تنجح نأ تجربة خوض رغبة، نتابج على الحصول فً فرصك جمٌع اتقرٌبً  تخسر نبأ ٌتسبب سوف هذا

 .والتفسٌر للتحلٌل عقلك فً مجال ٌدع ال مما كلٌا ٌغمر نأ ٌجب التقنٌة

 

 :دقٌقة تتجاوز لمدة المحاولة-

 النوم لىإ عدت نإ بكثٌر أكبر ستكون النجاح فً ففرصك الدورات، من دقٌقة بعد نتابج على تحصل لم نإ

 بشكل بالتقنٌة االستمرار محاولة عن اعوضً  اخرى بمحاولة القٌام أجل من التالً باالستٌقاظ واللحاق مباشرة

 .معاند

 

 :كامل غٌر انفصال-

 نوإ عالقة، طرافأ الثقل، وأ الجمود كامل بشكل وأ بسهولة مراأل ٌتحقق ال حٌاناأ االنفصال، محاولة عند

 ذاإ االنفصال عن تتوقف وال ظرف أي تحت بداأ تستلم ال تحدث قد أمور هً ذاته الوقت فً جسدٌن فً تعلق

 .قوتك بكل المشاكل هذه مثل واجهة نأ سٌتحقق الكامل االنفصال االمر هذا مثل حدث

 

 :"المرحلة" على التعرف عدم-

 ما لٌس حدث ما نأ ٌشعرون النهم جسادهمأ لىإ ٌعودوا نأ ٌلبثون ولكن المرحلة ٌدخلون اغالبً  الممارسون

 عالم فً عفوي بشكل ٌرتمون او المنظر داخل سحبهم ٌتم ما اغالبً  الصور مراقبة عند كمثال ٌتوقعون كانوا

 السبب وهو ذاته، االنفصال شعور ٌختبروا نأ علٌهم ٌتوجب نهأ ٌظنون اغالبً  الممارسون الدوران عند خرآ

 اثناء االستٌقاظ على ٌنطبق ذاته مراأل التجربة هذه على ٌحصلوا لكً مجددا جسادهمأ لىإ ٌعٌدهم الذي

 .أعماله خطة وتنفٌذ فقط التجربة تعمٌق سوى الممارس على ٌتبقى ال حٌن األحالم،
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 :(جادة غٌر محاولة او محاولة ال) الحركة بسبب االستٌقاظ-

 منتظرا الفرص معظم عن التخلً المنطق من لٌس. الزامٌا لٌس ولكنه به، مرغوب امر حركة بدون االستٌقاظ

 .تستطٌع استٌقاظ كل من االستفادة علٌك ٌجب. المناسب االستٌقاظ

 

 :األولى الثوانً إضاعة-

، ثانٌة تضٌٌع دون االستٌقاظ، لدى التقنٌات لىإ( فعل كردة) عفوي وبشكل افورً  االنتقال عادة تطوٌر حاول

 تعلم األفضل من نهإ قلأ النجاح فرص كانت كلما ذاتها، والمحاولة االستٌقاظ بٌن المقضً الوقت زاد كلما

 النوم من تستفٌق/تصعد عندما االنتقالٌة اللحظة نماوإ( ذاتها االستٌقاظ من االولى الثانٌة لٌس) بس مساكاإل

 .االنتقالٌة اللحظة خالل ناجح ادابمً  اتقرٌبً  االنفصال

 

 :النوع نفس من تقنٌات اختٌار-

 استخدام عند) ذاتها الشعور على تركز وأ ىخراأل حدهاا تشابه لتمرٌنك تقنٌات اختٌار فً منطق هناك لٌس

 (الكتاب هذا من خرآ جزء من التقنٌات

 

 :فقط واحدة تقنٌة استخدام-

 نأ شرٌطة شخص أي مع تنجح نأ ٌمكنها كونٌة طرٌقة هً االستٌقاظ لدى مباشرة الغٌر التقنٌات دورات

 السبب لهذا مختلفة محاوالت فً تعمل نأ ٌمكنها اكلًٌ  المختلفة التقنٌات ،عدٌدة تقنٌات بٌن بالتبدٌل ٌقوم

 فرص تقلٌص فً ٌتسبب تقنٌتان، قلاأل على خالل الدوران من بدالً  االستٌقاظ لدى فقط واحدة طرٌقة استخدام

 .جدا كبٌر بشكل المرحلة لىإ الدخول

 

 :الخاطبة المادٌة الحركة-

 ال المبتدبٌن نأ لدرجة كبٌر حد لىإ االعتٌادٌة المادٌة الحركة عن تفرٌقه ممكن غٌر االنفصال ٌكون حٌاناأ

 هذه مثل فً جسادهمأ فً امجددً  فٌستلقون مادٌة كحركة االنفصال ٌفسرون هم ذاته نجاحهم  تصدٌق ٌمكنهم

 !الواقع من التحقق باختبارات ٌقوم وربما الوضع بحرص ٌقٌم نأ الشخص على ٌجب الحالة
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 :وبادئ النجاح األربعة

 

 علٌها تركٌزك كل ضع االنفصال، بتقنٌات وتقوم المرحلة لىإ بالدخول تقوم عندما ٌكن: مهما باألمر قم

 .بأنٌابك جسدك مغادرة فرصة على عض ومهمتها حٌاتك هدف كانت لو كما

 

 امصحوبً  ٌكون نأ ٌجب التقنٌات نجاح فً الرغبة ،التقنٌات فً ورغبتك حماستك كل ضع لحوًحا: كن

 .النتابج على للحصول تام بإلحاح

 

 نقص بالمحاوالت، القٌام عند النتابج من مكاناإل بقدر امتأكدً  كن المحاوالت، خالل نفسك: من واثقا كن

 من تتحقق المرحلة دخوالت كل تقرٌبا اجدً  كبٌر بشكل المرحلة دخول أرجحٌة سٌقلل وبالنتابج بالنفس الثقة

 فكارأ على تشتمل ناجحة الغٌر المحاوالت نأ حٌن فً!" اآلن باألمر سأقوم" مثل بالنفس الثقة فكرة خالل

 ".ستنجح هاأن شكأ ولكن بالمحاولة، سأقوم نًأ توقعأ" شكل على

 

. بالفعل التعلٌمات لدٌك التقنٌة اجراءات بإتمام تقوم عندما شًء أي بشأن تفكر ال آلً: كرجل باألمر قم

 القٌام تعنً( آلً كرجل) تلقابً بشكل لعقلك تطرأ التً األفكار وأ لك تبدو التً األشٌاء كانت أي نفذها فقط

 أي تجاهل العالم، حول الممارسٌن من االالف بعمل تطوٌره تم مباشرة الغٌر التقنٌات اجراء ،بحذافٌره باألمر

 !سدٌدة غٌر فكرة هً تفصٌل
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 نجح األور!

 5 لىإ 3 قلاأل على المرحلة فً الدخول من وتمكنت بنجاح مباشرة الغٌر التقنٌات توظف ان استطعت إن

 من امرأة وأ رجل نتأ ناآل ممارستك فً التعمق أجل من المتقدمة المواد نحو التقدم بالتدرٌج فٌمكنك مرات،

 !الجدٌدة قدرتك تطور نأ هو علٌك تبقى ما وكل المستقبل،

 

 (www.isqat.tk) موقعنا فً تجربتك تسجٌل تنسى ال

 فً والحماس العزٌمة لبث المبتدبٌن قبل من الٌها الوصول لتسهٌل واحد مكان فً التجارب بجمع نقوم

 .مجتمعنا فً التجربة رواد من فكن المستقبل فً الكترونً مجانً كتاب شكل على نشرها ننوي كما، نفوسهم

 أزٙى..

ِششٚؽ. غٍش ثست دِزُ  
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