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الحلم الجلية وتجربة الخروج من الجسد خلل  3أيام
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معدلت النجاح
%لعدد محاولت من  1إلى ) 5من  1إلى  3أيام( – 50
%لعدد محاولت من  6إلى ) 10من  2إلى  7أيام( – 80
%لعدد محاولت من  11إلى ) 20من  3إلى  14يوم( – 90

شارك اللف بشكل مباشر في تطوير وإتقان السلوب
المقدم هنا )بواسطة مركز أبحاث (OOBE
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) 500صفحة( وأعمال أخرى للسيد /رادوجا ،إلى البريد اللكتروني
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الحلم الجلية و تجربة الخروج من الجسد

منذ زمن بعيد لم يكن البشر على دراية بالوعي .إلى أن تطور الوعي تدريجيا حCCتى
بدأ يحتل المزيد والمزيد من حالة اليقظة .أما في الوقت الحاضر ،فقد تخطCCى الCCوعي حالCCة
اليقظة ،وبدأ في استمرارية توسعه فCCي حCCالت أخCCرى .وينطلCCق الCCوعي علCCى نحCCو متزايCCد
خلل نوم حركة العين السريعة ،مما يثير الظCCاهرة الكCCثر إذهCCال للوجCCود البشCCري  -وهCCو
شCCعور النسCCان بتجربCCة الخCCروج مCCن الجسCCد )أو الحلCCم الجلCCي( .فمCCن المحتمCCل أن الرجCCال
والنسCCCاء فCCCي المسCCCتقبل سCCCيكون لهCCCم وجCCCود واعCCCي فCCCي عCCCالمين :الحيCCCاة الحقيقيCCCة والحلCCCم
الجلي/تجربة الخCCروج مCCن الجسCCد .أمCCا فCCي الCCوقت الراهCCن فل يمكCCن لهCCذا أن يتحقCCق سCCوى
باستخدام أساليب خاصة.
قCCد تكCCون هنCCاك تلميحCCات موجCCودة عCCن وقCCوع هCCذه الظCCاهرة فCCي الكتCCاب المقCCدس
والنصوص القديمة والخرى .وهي تقع في أساس الظواهر الخCCرى مثCCل تجربCCة القCCتراب
مCCن المCCوت والختطCCاف بواسCCطة المخلوقCCات الفضCCائية وشCCلل النCCوم وهلCCم جCCرا .وتعCCد هCCذه
الظاهرة اسCCتثنائية حCCتى أن العديCCد مCCن الحركCCات الغامضCCة تعتCCبر أن تجربتهCCا إنجCCازا علCCى
أعلى مستوى .وقد أظهرت البحاث الحصائية أن شخص واحد من اثنين سيكون فCCي لقCCاء
مكثف معها .وفي نفس الوقت ،تم اعتبار الظاهرة كحقيقة علمية منذ السبعينات.
وتتمثل هذه الظاهرة بشكل جلي في العديد من أنCCواع الممارسCCات الحديثCCة المختلفCCة،
وحتى لو كانت تحت مسميات مختلفة تتراوح بين "السقاط النجمي" و"تجربة الخروج مCCن
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الجسCCد" إلCCى "الحلم الجليCCة" .فCCإنه يتعيCCن علينCCا اسCCتخدام مصCCطلح "المرحلCCة" أو "حالCCة
المرحلة" للشارة إلى كل الظواهر أعله.

وفيما يتعلق بالدراك الحسي للظاهرة ،فهو ليCCس مجCCرد ممارسCCة تخيليCCة .إن الواقCCع
نفسه ما هو إل حلCCم ممCCل بالمقارنCCة مCCع حالCCة المرحلCCة )الحلCCم الجلCCي وتجربCCة الخCCروج مCCن
الجسد(! وهذا هو سبب صدمة العديد من المبتدئين – أو حCCتى شCCعورهم بCCالرعب الشCCديد –
عند الدخول في هذه المرحلة .إنه عالم مواز حقيقي من حيث الدراك.

التطبيق العملي للحلم الجلية وتجربة الخروج من
الجسد
يحمل الجانب العملي من ظاهرة الحلم الجلي وتجربة الخروج من الجسد )المرحلة(
الفرصة العظم .حيث ستتمكن في المرحلة من السفر في أنحاء الرض والكون وحتى فCCي
الزمن نفسه .ويمكنك ملقاة أي شخص تريد :الصدقاء والعائلة والمتوفين والمشاهير.
والمثير في المر أنه يمكنCCك الحصCCول علCCى معلومCCات وأنCCت فCCي المرحلCCة ويمكنCCك
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تطCCبيق تلCCك المعلومCCات لتحسCCين حياتCCك اليوميCCة .ويمكنCCك التCCأثير علCCى الوظCCائف العضCCوية
الخاصة بك وعلج عدد من المراض .ويمكنك تحقيق رغباتCCك السCCرية وتطCCوير إبCCداعاتك
الداخلية.
وفCCي نفCCس الCCوقت سCCوف يتمكCCن الشCCخاص مCCن ذوي العاقCCة الجسCCدية مCCن إطلق
سراح أنفسهم وفك أغللهم والحصول على أي شيء يفتقرون إليه فCCي العCCالم المCCادي .وكCCل
هذا هو مجرد غيض من فيض من طرق تطبيق هذه الظاهرة في الحياة اليومية!
قبل الدخول إلى الحلم الجلCCي وتجربCCة الخCCروج مCCن الجسCCد )المرحلCCة( ،يجCCب عليCCك
التحديد وبكل وضوح ما تنوي القيام به داخل المرحلة بعCCد النفصCCال عCCن جسCCدك مباشCCرة.
حدد ما ل يزيد عن نشاطان أو ثلثة وتذكرهم جيدا:

أنظر في المرآة
تناول طعامك أو شرابك المفضل
زيارة أي من معالم الجذب السياحي
الطيران فوق الكرة الرضية
الطيران في جميع أنحاء الكون
مقابلة من تحب
مقابلة أحد القرباء المتوفين
مقابلة أي من المشاهير
تناول دواء للعلج
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الحصول على معلومات من الشياء في المرحلة
السفر للماضي أو المستقبل
السير عبر جدار
التحول في هيئة حيوان
قيادة سيارة رياضية
التنفس تحت الماء
وضع يديك داخل جسمك
الشعور بالهتزازات
السكن في جسدين مرة واحدة
السكن في جسد شخص آخر
احتساء الخمر
ممارسة الحب والوصول إلى النشوة الجنسية

الحلم الجلية وتجربة الخروج من الجسد :الساليب
الكثر سهولة
تتكون دورات الساليب الغير مباشرة من محاولت للنفصال بعCد السCتيقاظ مباشCرة ،وإذا
لCCم يكCCن ذلCCك ناجح Cا ،يمكCCن اسCCتخدام دورات سCCريعة مCCن خلل أسCCاليب تسCCتغرق دقيقCCة واحCدة حCتى
تنجح واحدة منهCم ،والCتي يمكCن بعCدها النفصCال عCن الجسCد .وعCادة ،يتطلCب إجCراء مCن  1إلCى 5
محاولت بشكل صحيح للحصول على نتائج.
تعمل الساليب الموضحة أدناه بشكل جيد للغاية سواء عنCCد السCCتيقاظ مCCن غفCوة فCCي وضCح
النهار ،وكذلك في منتصف الليل.

الخطة الولى :النوم لمدة  6ساعات ثم الستيقاظ بساعة منبهة
يمكنك تخطي هذه الخطوة
في ليلة سابقة ليوم عطلة بحيث ل تكون مضطرا للستيقاظ مبكرا ،اذهب للخلCود للنCوم فCي
توقيتك المعتاد واضبط ساعتك المنبهة بحيث تنام لمدة حوالي  6ساعات فقط .عندما ينطفCCئ المنبCCه،
يجCCب عليCCك النهCCوض وشCCرب كCCوب مCCن المCCاء ،والCCذهاب إلCCى الحمCCام ،وقCCراءة هCCذه التعليمCCات مCCرة
أخرى.
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الخطوة الثانية :العودة إلى النوم مع النتباه
يمكنك تخطي هذه الخطوة

بعد مرور من  3إلى  50دقيقة على استيقاظك ،اذهب للنوم مجددا مع تركيز انتباهك علCCى
كيفيCCة تأديتCCك لCCدورات السCCاليب الغيCCر مباشCCرة عنCCد كCCل صCCحوة لحقCCة مCCن أجCCل تCCرك جسCCدك
والنفصال عنه وتنفيذ خطتك المععدة للقيام بالنشاط الخاص بCك .يجCCب أن تحCCدث كCCل صCCحوة لحقCCة
بشكل طبيعي .إذا كانت الضاءة ساطعة جد ا في الغرفCCة ،يمكنCك ارتCداء قنCاع خCاص للعينيCن .وإذا
كان الصوت عاليا – استخدم سدادات الذن.
وفي نفس الوقت ،يجب عليك أن تركز انتباهك على كيفية محاولتك للستيقاظ دون تحريCCك
جسدك المادي .وهذا ليس إلزاميا ،ولكنه سيزيد من فعالية الساليب الغير مباشرة.
الن ،يمكنك النوم لمدة تتراوح من ساعتين إلى أربع سCCاعات ،ولكCن يجCCب عليCك السCتفادة
من السCتيقاظات الطبيعيCة خلل هCذه الفCترة الزمنيCة .مCع العلCم أنهCا سCتحدث فCي كCثير مCن الحيCان
على غير المعتاد .بعد كل محاولة – سواء كانت ناجحة أو ل – يجب عليك العودة للنوم مع الحفاظ
علCCى نفCCس النتبCCاه للسCCتيقاظ والمحاولCCة مCCرة أخCCرى  .ويمكن))ك تنفي))ذ العدي))د م))ن المح))اولت به))ذه
الطريقة على مدار نهار يوم واحد.

الخطوة الثالثة :النفصال فور استيقاظك

في كل مرة تستيقظ فيها مرة أخرى ،ل تحاول أن تتحرك أو أن تفتح عينيك .ولكCCن عوضCCا
عCCن ذلCCك ،حCCاول أن تنفصCCل علCCى الفCور عCن جسCCدك .حيCCث مCCا يصCCل إلCCى  %50مCCن النجCCاح مCCع
الساليب الغير مباشرة يأتي مع هذه الخطوة الولى البسيطة – غايCة فCي البسCCاطة لدرجCة أن النCاس
ل تشك حتى أنها ستنجح.
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مCن أجCل أن تنفصCل عCن الجسCد ،حCاول بكCل بسCاطة الوق)وف أو اللتف)اف أو الس)باحة ف)ي
الهواء .حاول أن تفعلها بجسدك )على سبيل المثال الخفي( الدراكي ،ولكن بدون تحريك عضلتك
البدنيCة .تCذكر أنCه سCيكون إحسCاس مماثCل للحركCة البدنيCة العاديCة .وعنCدما تحيCن اللحظCة ،ل تفكCر
بصعوبة حول كيفية القيام بذلك .خلل تلك اللحظات الولCى بعCCد السCCتيقاظ ،حCCاول بعنCCاد النفصCال
عن جسCدك بCأي شCكل مCن الشCكال الممكنCCة لCك ومهمCCا كCCانت الظCروف .وعلCى الرجCح ،عليCك أن
تعرف بشكل حدسي كيفية القيام بذلك .والشيء الكثر أهمية هو عدم التفكير بصCعوبة ول تفقCCد تلCCك
اللحظات الولى من الستيقاظ.

الخطوة الرابعة :التبديل بين الساليب بعد محاولت
للنفصال
إذا لم يتحقق النفصال الفوري – وهو الشيء الذي سيصبح جليCا وواضCCحا بعCCد مCCرور مCCن
 3إلى  5ثواني – في هذه الحالة يتعيCن عليCك البCدء بشCكل صCحيح وحينهCا يمكنCك التبCديل بالتنCاوب
بين  2إلى  3من السCاليب الCتي ستصCبح أكCثر وضCوحا بالنسCبة لCك ،وذلCك حCتى تنجCح إحCدى هCذه
الساليب .وعندما يحدث هذا ،يمكنك محاولة النفصال مرة أخرى .يمكنك الختيار مCن  2إلCى 3
من الساليب الخمسة التالية بحيث يمكنك التبديل بينها بالتناوب أثناء الستيقاظ:
اللتفاف:
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لمدة تتراوح من  3إلى  5ثواني ،حاول التخيل أنك تلتف حCول محCور
جسدك على كل الجCانبين بطCول الجسCد مCن بدايCة رأسCك حCتى اخمCص قCدميك
على أن يكون ذلك بأكبر قدر ممكن من الوضوح .إذا لم تنشأ أي أحاسCCيس ،قCم
بCCالتحول إلCCى أسCCلوب آخCCر .إذا نشCCأ إحسCCاس حقيقCCي أو حCCتى إحسCCاس طفيCCف
باللتفCCاف ،ركCCز انتباهCCك علCCى هCCذا السCCلوب وقCCم باللتفCCاف بشCCكل أكCCثر قCCوة.
وبمجCرد أن يصCبح الحسCCاس باللتفCاف مسCCتقر وحقيقCي ،يجCCب عليCك محاولCCة
النفصال مرة أخرى واستخدام هذا الحساس كنقطة بداية.
أسلوب السباح
لمدة تتراوح مCن  3إلCى  5ثCواني ،حCاول أن تتخيCل بشCكل مؤكCد بقCدر
المكان أنك تسبح أو بكCل بسCاطة قCم بعمCل حركCCات السCباحة بCذراعيك .حCاول
الشعور بهذا مهما كان المر ،وبCأكبر قCدر ممكCن .وإذا لCم يحCدث شCيء ،انتقCل
إلCCى أسCCلوب آخCCر .ليCCس هنCCاك حاجCCة إلCCى النتقCCال إلCCى أسCCلوب آخCCر إذا نشCCأ
إحساس السباحة .فبدل من ذلك ،ركز علCى تكCCثيف الحسCCاس الCذي نشCأ .وبعCد
ذلك ،سوف يCأتي لCك إحسCاس السCCباحة فCي المCاء .وهCذا بالفعCل مCا يطلCق عليCه
المرحلة )الحلم الجلي وتجربة الخروج مCCن الجسCCد( – وليCCس هنCCاك حاجCCة إلCCى
النفصال إذا كنت بالفعل داخل المرحلة .ومع ذلك ،في حالCCة حCCدوث مثCCل تلCCك
الحاسيس أثناء وجCودك فCي السCرير بCدل مCن وجCود جسCدك فCي المCCاء ،حينهCا
سCCوف تحتCCاج إلCى توظيCCف أسCلوب انفصCCال .اسCCتخدم إحسCCاس السCCباحة كنقطCCة
بداية.
رصد الصور
أمعن النظCر فCي الفCراغ الظCاهر أمCام أعينCك المغمضCCتين لمCدة مCن 3
إلى  5ثواني .إذا لم يحدث شCيء ،انتقCل إلCى أسCلوب آخCر .وإذا كنCت تCرى أي
نوع من الصCور ،اقCترن بهCا حCتى تصCبح واقعيCة .وبمجCرد أن تصCبح واقعيCCة،
حينئذ انفصل عCن الجسCد بالطريقCة الصCحيحة هنCاك ،أو اسCمح لنفسCك بCأن يتCم
سحبها داخل الصورة .وعندما تجد نفسك مقCCترن مCع الصCCورة ،مCCن المهCCم جCCدا
عدم التدقيق في التفاصيل ،خشCCية أن تنقشCCع الصCورة بعيCCدا .وسCوف تحتCCاج أن
تمعن النظر خلل الصورة ،وهو ما سيجعلها تصبح أكثر واقعية.
تخيل اليد
لمدة تCتراوح مCن  3إلCى  5ثCواني ،حCاول التخيCل بوضCوح وبCدون أي
شك أنCك تفCرك يCديك مع Cا بCالقرب مCن عينCاك .حCاول مهمCCا يكCن أن تشCعر بهCم
أمام عيناك ،وأن تراهم ،وحتى أن تسمع صوت فركهما .وإذا لم يحCدث شCيء،
انتقCCل إلCCى أسCCلوب آخCCر .وإذا نشCCأ أي مCCن الحاسCCيس المCCذكورة أعله ،حCCافظ
على السلوب الخاص بها وكثفه حCCتى يصCCبح واقعCCي تمامCCا .وبعCCد ذلCCك يمكنCCك
محاولCCة النفصCCال عCCن الجسCCد ،باسCCتخدام السCCلوب الCCذي نشCCأ عنCCه الحسCCاس
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كنقطة بداية .
اهتزاز الطيف
حCCاول أن تهCCز يCCديك أو قCCدميك الحسCCيين لمCCدة تCCتراوح مCCن  3إلCCى 5
ثCوان  .ول تحCرك أي عضCCلة تحCCت أي ظCCرف مCCن الظCروف ،ول حCتى تتخيCCل
الحركCCة نفسCCها .علCCى سCCبيل المثCCال ،علCCى سCCبيل المثCCال حCCاول الضCCغط بشCCكل
مكثف لسCفللعلى  ،ثCم قCم بCالهتزاز أو المنCاورة لليسCار ولليميCن ،وهلCم جCرا.
وإذا لم يحCCدث شCيء ،انتقCل إلCى أسCCلوب آخCر .إذا نشCأ بشCكل مفCاجئ إحسCCاس
طفيCCف أو تبCCاطؤ فCCي حركCCة حقيقيCCة ،إذا ركCCز انتباهCCك علCCى هCCذا السCCلوب،
وحCCاول زيCCادة مCCدى الحركCCة بقCCدر مCCا تسCCتطيع .بمجCCرد أن تتمكCCن مCCن الحركCCة
بقCCدر  4بوصCCات علCCى القCCل ،حCCاول وعلCCى الفCCور النفصCCال عCCن جسCCدك مCCن
خلل البدء من الحاسيس التي نشأت من السلوب.
كل ما عليك القيام به لكل محاولة هو التناوب بين من  2إلCى  3أسCاليب لمCدة مCن  2إلCى 3
ثواني لكل أسلوب .وهو ما سيؤدي إلCى دورات السCاليب الغيCر مباشCرة  ،حيCث يتنCاوب الممCارس
بيCCن السCCاليب بالنتقCCال مCCن أسCCلوب تلCCو الخCCر علCCى مCCدى دقيقCCة واحCCدة باحث Cا عCCن السCCلوب الCCذي
سينجح معه .ومن المهم والضروري جدا أن تقوم بعمل ما ل يقل عCن  4دورات تتكCون مCن  2إلCى
 3أساليب في المحاولة الواحدة ،ولكن على أن ل يستغرق كل ذلك أكثر من دقيقة.
على سبيل المثال ،قد تجري العملية برمتها على النحو التالي :ممارس الدخول في المرحلCCة
)ممارس للحلم الجلية وتجربة الخCروج مCن الجسCد( ذهCب للنCوم عنCد تمCام السCاعة  11:30مسCCاء
وقCCام بضCبط سCاعته المنبهCCة ليسCتيقظ عنCد السCCاعة  6:00صCCباحا؛ اسCتيقظ عنCد السCCاعة  6:00وفقCا
لسCاعته المنبهCة ،ذهCب إلCى الحمCCام ،ثCم شCرب القليCل مCن المCCاء ،ويسCترجع السCCاليب الغيCر مباشCرة
وخطته المثيرة للهتمام عند الCدخول المرحلCة )علCى سCبيل المثCال ،للنظCر فCي المCرآة والتحليCق إلCى
المريخ(؛ في تمام الساعة  6:05صباحا يعود ممارس الدخول في المرحلة للنوم مرة أخرى مع نيCة
واضCCحة للCCدخول فCCي المرحلCCة عنCCد كCCل صCCحوة لحقCCة؛ عنCCد تمCCام السCCاعة  7:35صCCباحا )أو كلمCCا
تحCCدث الصCCحوة الطبيعيCCة( يسCCتيقظ ممCCارس الCCدخول فCCي المرحلCCة بشCCكل غيCCر متوقCCع وعلCCى الفCCور
يحاول في لحظتها النفصال عن جسده هناك؛ لم يحدث النفصال في غضCCون مCCن  3إلCCى  5ثCCوان،
يبدأ ممارس الدخول في المرحلة بتنفيذ اللتفافات ،ولكن هذه أيضا ل تعمل فCCي غضCCون مCCن  3إلCCى
 5ثوان؛ يؤدي ممارس الدخول في المرحلة أسلوب السباح ،ولكن ذلك أيضا لم يعمل في غضCCون
من  3إلى  5ثوان  ،ثم ينفذ ممارس الدخول في المرحلة اهتزاز الطيف ،ولكنه لم يعمل في غضCCون
من  3إلى  5ثوان  ،ثم يعيد ممارس الدخول في المرحلة الكرة مع أسلوب اللتفCاف مCCرة أخCرى ،ثCم
أسلوب السباح ثم اهتزاز الطيف لمدة مCن  3إلCى  5ثCوان لكCل أسCلوب؛ وفCي الCدورة الثالثCة بCدأ فCي
تنفيذ أسلوب اللتفCاف وفجCأة وبشCكل غيCر متوقCع تنجCح المحاولCة – ينشCأ إحسCاس اللتفCاف؛ ويبقCي
ممارس الدخول في المرحلة على هذا السلوب ،ويدور بأقصى ما يمكنه لينفصCل عCن جسCده بشCكل
صحيح في لحظة النفصال هناك باستخدام إحساس اللتفاف:
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وساعتها يركض باتجاه المرآة ،وطوال الوقت يتحسس ويتفحص بكل نشاط كل شيء حوله
من مسافة قريبة ،مما يكثف أحاسيسه؛ وبعد أن نظر في المرآة بالفعل ،قام الممارس بتوظيCCف تقنيCCة
التحول من مكان إلى مكان ليجد نفسه على سطح المريخ ،ولكنه بشكل غير متوقع عاد إلى الجسد؛
وعلى الفور يحاول ممCCارس الCدخول فCي المرحلCة مغCCادرة جسCCده مCرة أخCرى ،ولكنCه لCم يتمكCن مCن
ذلك؛ ثم عاد للنوم مرة أخرى مع نية واضحة لتكرار المحاولة عند الصCCحوة التاليCCة والمكCCوث وقCCت
أطول فوق سطح المريخ؛ وهلم جرا.
فقط كرر ما سبق مستخدما الساليب الCتي تCأتي إليCك بشCكل طCبيعي ،وسCوف تنطلCق نفسCك
داخل كون كامل لم تره من قبل :الحلم الجلية وتجربة الخروج من الجسد!
إذا أخCCذت مCن وقتCك اليCومي حCوالي مCCن  10إلCى  30دقيقCCة لمجCCرد التCCدرب علCى التقنيCCات
والجراءات ،ستتمكن من تذكر الطريقة وتعمل على نحو أفضل .وهCذا سCCيحدث زيCادة ملموسCة فCي
نسبة نجاح المحاولت عند الستيقاظ.
وكذلك يعتبر الوعي بالحلم كتجربة المرحلة .إذا أدركت فجأة أنك تحلم أثناء النوم ،إذا فهCCذه
بالفعل عي المرحلة .ولذلك يجب عليك الستمرار لتنفذ خطة الحركة الخاصCة بCك وأن تحCافظ علCى
استقرار الحالة .إذا نشأ الوعي بالحلم ،فإنه سيكون أحد الثار الجانبية للقيام بتقنية ال)دورات عن)د
الستيقاظ .وهذا التأثير الجانبي هو أمر شائع جدا – كن دائ اما مستعداا له.
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وإذا كانت أحاسيسك في المرحلة )الحلم الجلي أو تجربCCة الخCروج مCCن الجسCCد( كCCانت قاتمCCة
)على سبيل المثال :رؤيCة ضCعيفة بصCCريا أو أحاسCCيس جسCCدية مخCدرة( ،حCاول أن تلمCس وتتحسCCس
كل شيء محيط بك بنشاط وتمعن في أدق تفاصيل الجسام عCCن قCCرب .فهCCذا سيسCCمح لCك بالحصCول
على تجربة أكثر واقعية .ويجCب تنفيCذ نفCس النشCطة مCن أجCل الحفCاظ علCى المرحلCة عنCدما تحCدث
العراض الولى من العودة للجسد )على سبيل المثال ،عندما يصبح كل شيء خافت(.

الخطوة الخامسة :بعد المحاولة
إذا كنت تستطيع يمكنك العودة إلى النوم بعCد كCل محاولCة )سCCواء كCCانت ناجحCCة أو ل( حCتى
تتمكن من القيام بمحاولة أخرى لتترك جسدك )وتحصل على حلم جلي( عن صحوتك التالية .وبهذه
الطريقة لن تكون قCادرا فقCط علCى تCرك جسCدك أو تحصCل علCى حلCم جلCي ،ولكCن لتقCوم بهCا مCرات
عديدة في أول يوم لك!
وحتى أكثر المحاولت فشCCل ل يجCب أن تسCتمر أكCثر مCن دقيقCة واحCدة .وإذا لCم يحCدث أي
شيء خلل تلك المدة ،فسيكون الكثر تأثيرا هو العودة للنوم مرة أخرى واللحCاق بالصCحوة التاليCة،
وذلك بدل من أن تحاول استخراج النتائج بعناد من المحاولة الحالية.

الخطاء النموذجية للحلم الجلية وتجربة الخروج من
الجسد
الفتقار إلى محاولة النفصال
نسيان النفصال بعد الستيقاظ مباشرة وقبل النتقال بين دورات الساليب ،على الرغم مCCن
أن هذا قد يؤدي إلى ما يصل إلى  % 50من جميع التجارب.
الفتقار إلى الصرار
الرغبة في الحصول على أسلوب يعمل بغض النظCر عCن النتCائج المترتبCة علCى ذلCك ،وهCو
المعيار الرئيسي للنجاح عند توظيف إجراء السCCلوب الغيCر مباشCر .وفCي نفCCس الCوقت ،ل يجCCب أن
يكون هذا الصرار سطحي ا ،ولكن يجب أن يكCون مركCز بشCكل مكثCف علCى إتمCام النشCCاطات داخCل
المرحلة.

12

www.obe4u.com/arabic/

أقل من  4دورات
بغض النظر عما يحدث وبغض النظر عن الفكار الCتي سCCتحدث ،يجCب عليCك أن تCCؤدي 4
دورات من الساليب ،مفترضا أن شيئا لم يعمل حتى الن.
عدم ضرورة تغيير السلوب
على الرغم من وضCوح التعليمCات المحCددة ،سCوف ينتقCل المبتCدئين بإصCرار بيCن السCاليب
بعد مرور ن  3إلى  5ثواني ،حتى عنCدما يبCدأ السCCلوب فCCي العمCل بطريقCة أو بCأخرى .وهCو خطCCأ
فادح .إذا بدأ أسلوب في العمل – حتى لو كان بشكل ضئيل – فهذا يعني أنه حان وقت تأدية إجCCراء
النفصال لتحصل على الحلم الجلي  /تجربة الخروج من الجسد.
عدم ضرورة الستمرار في استخدام السلوب
إذا لم يبدأ السلوب في العمل على القل بعد مرور من  3إلى  5ثCوان ،فCإنه يجCب النتقCال
إلى أسلوب آخر.

الفراط في التحليل
إذا قمت بتحليل ما يحدث عندما تنتقل بين الساليب عند الستيقاظ ،فهذا يعني أنك ل تركCCز
على الساليب نفسها وتنحرف بنفسك خارج المحاولة .ينبغي أن تكون مستنزفا بالكامCCل فCCي الرغبCCة
لتجربة السلوب الذي يعمل معك ،مع عدم ترك أي مساحة في عقلك للتحليل أو التأمل.
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تنبيه مفرط للستيقاظ )ل توجد محاولة أو محاولة بطيئة(
يجب عليك اتباع التعليمات تلقائيا ،وعدم اللتفات لمثCل هCذه التصCورات بعCد السCتيقاظ مCن
النوم.
المحاولة لمدة تزيد عن دقيقة
إذا لم يتم الحصول على نتيجCة بعCد دقيقCة مCن التنقCل بيCن السCاليب ،فحينئذ تزيCد احتمCCالت
نجاح المحاولت الخاصة بك إذا عدت مرة أخرى للنوم فورا ولحقCت بالصCCحوة التاليCة حCتى تتمكCن
من القيام بمحاولة أخرى.
انفصال غير مكتمل
عند محاولة النفصال ،وهو ما يحدث بصعوبة في بعض الحيان أو قد ل يحدث كليا .وقCCد
تحدث بعض الشياء مثل التباطؤ وقد تعلق بعض أجزاء من الجسد وأن تكون عالقا بين جسدين في
نفس الوقت .وبالرغم من ذلك يجب عليك عCدم الستسCلم تحCت أي ظCرف مCن الظCروف ول يجCCب
عليك التوقف عن محاولة النفصال إذا ما حدث أي من الشياء السابقة.
عدم تمييز المرحلة )تجربة الخروج من الجسد أو الحلم الجلي(
على سبيل المثال ،عندما يرصد الممارسين الصCور عCادة مCا يتCم سCCحبهم داخCل المشCهد ،أو
أن يتم اللقاء بهم بشكل عفوي إلى عالم آخCر عنCد اللتفCاف .وعCادة مCا يعتقCد الممارسCCين أنCه يتعيCن
عليهCCم تجربCCة الشCCعور بالنفصCCال نفسCCه ،وهCCو السCCبب الCCذي قCCد يجعلهCCم يعCCودون مCCرة أخCCرى إلCCى
أجسادهم حتى يتمكنوا من الحصول على ذلك الشعور بالنفصال .وينطبق نفCس الشCيء علCى حالCة
الدراك أثنCاء الحلCم ،حيCث يكCون الممCارس داخCل المرحلCة بالفعCل ويبقCى فقCط ليحظCى بالمزيCد مCن
التعمق وينفذ خطة عمله.
الصحوة بحركة )ل توجد محاولة أو محاولة بطيئة(
الصحوة دون حركة هو أمر مرغوب فيه ،ولكن ليس إلزامي .فليس هناك معنى في التخلي
عن معظم الفرص عن طريق انتظار الصCحوة الصCحيحة .يجCب عليCك السCتفادة بقCدر المكCان مCن
كل صحوة تحظى بها.
إضاعة الثواني الولى
حاول أن تنمي عادة المتابعة الفورية والنعكاسية إلى النتقال بين الساليب عند الستيقاظ،
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دون أن تفقد ثانية واحدة.
استخدام أسلوب واحد
يؤدي استخدام اسلوب واحد فقط عنCد السCتيقاظ بCدل مCن النتقCال بيCن أسCلوبين علCى القCل
في خفض فرص نجاح الدخول في المرحلة )الحلم الجلي أو تجربة الخروج من الجسد(.

المبادئ الربعة لنجاح محاولة تجربة الحلم الجلي أو الخروج
من الجسد

 -1افعلها مهما كان المر
 -2كن عنيفا
 -3كن واث اقا
 -4افعلها بشكل تلقائي
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يمكن إرسال مقترحاتكم بخصوص ترجمة ونشر إصدار الكتاب الكامل
) 500صفحة( وأعمال أخرى للسيد /رادوجا ،إلى البريد اللكتروني
obe4u@obe4u.com
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