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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  حBBتى
بدأ يحتل المزيد والمزيد من حالة اليقظة.  أما في الوقت الحاضر، فقد تخطBBى الBBوعي حالBBة
اليقظة، وبدأ في اسBBتمرارية توسBعه فBي حBالت أخBBرى.  وينطلBق الBوعي علBى نحBو متزايBBد
خلل نوم حركة العين السريعة، مما يBBثير الظBاهرة الكBثر إذهBال  للوجBود البشBري -  وهBو
شBBعور النسBBان بتجربBBة الخBBروج مBBن الجسBBد (أو الحلBBم الجلBBي). فمBBن المحتمBBل أن الرجBBال
والنسBBBاء فBBBي المسBBBتقبل سBBBيكون لهBBBم وجBBBود واعBBBي فBBBي عBBBالمين: الحيBBBاة الحقيقيBBBة والحلBBBم
الجلي/تجربBBBة الخBروج مBBن الجسBBد. أمBBا فBي الBوقت الراهBن فل يمكBBن لهBBذا أن يتحقBق سBوى

باستخدام أساليب خاصة.
قBBد تكBBون هنBBاك تلميحBBات موجBBودة عBBن وقBBوع هBBذه الظBBاهرة فBBي الكتBBاب المقBBدس
والنصوص القديمة والخرى. وهي تقع في أساس الظواهر الخBBرى مثBBل تجربBBة القBBتراب
مBBن المBBوت والختطBBاف بواسBBطة المخلوقBBات الفضBBائية وشBBلل النBBوم وهلBBم جBBرا. وتعBBد هBBذه
ا علBBى الظBBاهرة اسBBتثنائية حBBتى أن العديBBد مBBن الحركBBات الغامضBBة تعتBBبر أن تجربتهBBا إنجBBاز 
أعلى مستوى. وقد أظهرت البحاث الحصائية أن شخص واحد من اثنين سيكون فBBي لقBBاء

 وفي نفس الوقت، تم اعتبار الظاهرة كحقيقة علمية منذ السبعينات..مكثف معها
وتتمثل هذه الظاهرة بشكل  جلي في العديد من أنBBواع الممارسBBات الحديثBBة المختلفBBة،
وحتى لو كانت تحت مسميات مختلفة تتراوح بين "السقاط النجمي" و"تجربة الخروج مBBن
الجسBBد" إلBBى "الحلم الجليBBة". فBBإنه يتعيBBن علينBBا اسBBتخدام مصBBطلح "المرحلBBة" أو "حالBBة
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 .المرحلة" للشارة إلى كل الظواهر أعله

وفيما يتعلق بالدراك الحسي للظاهرة، فهو ليBBس مجBBرد ممارسBBة تخيليBBة. إن الواقBBع
نفسه ما هBBو إل حلBم ممBBل بالمقارنBBة مBBع حالBة المرحلBة (الحلBم الجلBي وتجربBBة الخBBروج مBBن

– أو حBBتى شBBعورهم بBBالرعب الشBBديد –الجسد)! وهذا هو سبب صدمة العديد من المبتدئين 
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 فBBي

الزمن نفسه. ويمكنك ملقاة أي شخص تريد: الصدقاء والعائلة والمتوفين والمشاهير.
والمثير في المر أنBه يمكنBBك الحصBول علBى معلومBBات وأنBBت فBي المرحلBة ويمكنBBك
تطBBبيق تلBBك المعلومBBات لتحسBBين حياتBBك اليوميBBة. ويمكنBBك التBBأثير علBBى الوظBBائف العضBBوية
الخاصة بك وعلج عدد من المراض. ويمكنك تحقيBBق رغباتBBك السBBرية وتطBBوير إبBBداعاتك
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الداخلية.
وفBBي نفBBس الBBوقت سBBوف يتمكBBن الشBBخاص مBBن ذوي العاقBBة الجسBBدية مBBن إطلق
سراح أنفسهم وفك أغللهم والحصول على أي شيء يفتقرون إليBه فBي العBالم المBادي. وكBل

 !هذا هو مجرد غيض من فيض من طرق تطبيق هذه الظاهرة في الحياة اليومية

قبل الدخول إلى الحلBم الجلBي وتجربBBة الخBBروج مBBن الجسBBد (المرحلBة)، يجBب عليBBك
التحديد وبكل وضوح ما تنوي القيام به داخل المرحلBBة بعBBد النفصBBال عBBن جسBBدك مباشBBرة .

حدد ما ل يزيد عن نشاطان أو ثلثة وتذكرهم جيد ا:

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
الحصول على معلومات من الشياء في المرحلة

السفر للماضي أو المستقبل
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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 بعد السBBتيقاظ مباشBBرة ، وإذا
ا، يمكBBن اسBBتخدام دورات سBBريعة مBBن خلل أسBBاليب تسBBتغرق دقيقBBة واحBدة حBتى BB ك ناجحBBن ذلBBم يكBBل

5 إلBى 1تنجح واحدة منهم، والBBتي يمكBBن بعBBدها النفصBال عBن الجسBBد. وعBBادة، يتطلBBب إجBBراء مBBن 
محاولت بشكل صحيح للحصول على نتائج. 

تعمل الساليب الموضحة أدناه بشكل جيد للغاية سواء  عنBBد السBBتيقاظ مBBن غفBوة فBBي وضBح
النهار، وكذلك في منتصف الليل.

 ساعات ثم الستيقاظ بساعة منبهة6الخطة الولى: النوم لمدة 

يمكنك تخطي هذه الخطوة
ا، اذهب للخلBود للنBوم فBي ا للستيقاظ مبكر  في ليلة سابقة ليوم عطلة بحيث ل تكون مضطر 

 ساعات فقط. عندما ينطفBBئ المنبBBه،6توقيتك المعتاد واضبط ساعتك المنبهة بحيث تنام لمدة حوالي 
يجBBب عليBBك النهBBوض وشBBرب كBBوب مBBن المBBاء، والBBذهاب إلBBى الحمBBام، وقBBراءة هBBذه التعليمBBات مBBرة

.أخرى

الخطوة الثانية: العودة إلى النوم مع النتباه
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يمكنك تخطي هذه الخطوة

 دقيقة على استيقاظك، اذهب للنوم مجدد ا مع تركيز انتباهك علBBى50 إلى 3بعد مرور من 
كيفيBBة تأديتBBك لBBدورات السBBاليب الغيBBر مباشBBرة عنBBد كBBل صBBحوة لحقBBة مBBن أجBBل تBBرك جسBBدك
عدة للقيام بالنشاط الخاص بBك. يجBBب أن تحBBدث كBBل صBBحوة لحقBBة والنفصال عنه وتنفيذ خطتك المع
بشكل  طبيعي. إذا كانت الضاءة ساطعة جد ا في الغرفBBة، يمكنBك ارتBداء قنBاع خBاص للعينيBن.  وإذا

 استخدم سدادات الذن.–كان الصوت عالي ا 

وفي نفس الوقت، يجب عليك أن تركز انتباهك على كيفية محاولتك للستيقاظ دون تحريBBك
جسدك المادي. وهذا ليس إلزاميا، ولكنه سيزيد من فعالية الساليب الغير مباشرة.

الن، يمكنك النوم لمدة تتراوح من ساعتين إلى أربع سBBاعات، ولكBن يجBBب عليBك السBتفادة
من الستيقاظات الطبيعيBBة خلل هBذه الفBترة الزمنيBة. مBع العلBBم أنهBا سBBتحدث فBي كBثير مBن الحيBان

 يجب عليك العودة للنوم مع الحفاظ– سواء كانت ناجحة أو ل –على غير المعتاد. بعد كل محاولة 
. ويمكن((ك تنفي((ذ العدي((د م((ن المح((اولت به((ذهعلBBى نفBBس النتبBBاه للسBBتيقاظ والمحاولBBة مBBرة أخBBرى

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. ولكBBن عوض BBا
% مBBن النجBBاح مBBع50عBBن ذلBBك، حBBاول أن تنفصBBل علBBى الفBور عBن جسBBدك. حيBBث مBBا يصBBل إلBBى  

 غاية فBBي البسBBاطة لدرجBBة أن النBBاس–الساليب الغير مباشرة يأتي مع هذه الخطوة الولى البسيطة 
ل تشك حتى أنها ستنجح.
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الوق(وف أو اللتف(اف أو الس(باحة ف(يمن أجBل أن تنفصBل عBن الجسBد، حBاول بكBل بسBاطة 
 حاول أن تفعلها بجسدك (على سبيل المثال الخفي) الدراكي، ولكن بدون تحريك عضلتكالهواء.

البدنية.  تBBذكر أنBBه سBBيكون إحسBBاس مماثBBل للحركBBة البدنيBBة العاديBBة. وعنBBدما تحيBBن اللحظBBة، ل تفكBBر
بصعوبة حول كيفية القيام بذلك. خلل تلك اللحظات الولBى بعBBد السBBتيقاظ، حBBاول بعنBBاد النفصBال

 وعلBى الرجBBح، عليBك أن.عن جسدك بBBأي شBBكل مBن الشBBكال الممكنBBة لBك ومهمBBا كBBانت الظBBروف
والشيء الكثر أهمية هو عدم التفكير بصBعوبة ول تفقBBد تلBBك. تعرف بشكل حدسي كيفية القيام بذلك

اللحظات الولى من الستيقاظ.

الخطوة الرابعة: التبديل بين الساليب بعد محاولت 
للنفصال

ا بعBBد مBBرور مBBن–إذا لم يتحقق النفصال الفوري   وهو الشيء الذي سيصبح جلي Bا وواضBBح 
 في هذه الحالة يتعين عليBBك البBBدء بشBBكل  صBBحيح وحينهBBا يمكنBBك التبBBديل بالتنBBاوب– ثواني 5 إلى 3

ا بالنسBBبة لBك، وذلBBك حBBتى تنجBBح إحBBدى هBذه3 إلى 2بين   من الساليب الBتي ستصBBبح أكBBثر وضBوح 
3 إلBى 2الساليب. وعندما يحدث هذا، يمكنك محاولة النفصال مرة أخرى.  يمكنك الختيار مBن  

:من الساليب الخمسة التالية بحيث يمكنك التبديل بينها بالتناوب أثناء الستيقاظ

اللتفاف:
 ثواني، حاول التخيل أنك تلتف حول محBBور5 إلى 3لمدة تتراوح من 
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جسدك على كل الجانبين بطBBول الجسBBد مBBن بدايBBة رأسBBك حBBتى اخمBBص قBBدميك
على أن يكون ذلك بأكبر قدر ممكن من الوضوح. إذا لم تنشأ أي أحاسBBيس، قBم
بBBالتحول إلBBى أسBBلوب آخBBر. إذا نشBBأ إحسBBاس حقيقBBي أو حBBتى إحسBBاس طفيBBف
باللتفBBاف، ركBBز انتباهBBك علBBى هBBذا السBBلوب وقBBم باللتفBBاف بشBBكل أكBBثر قBBوة.
وبمجBرد أن يصBبح الحسBBاس باللتفBاف مسBBتقر وحقيقBي، يجBBب عليBك محاولBBة

النفصال مرة أخرى واستخدام هذا الحساس كنقطة بداية.

أسلوب السباح
 ثBواني، حBBاول أن تتخيBBل بشBBكل مؤكBBد بقBBدر5 إلBBى 3لمدة تتراوح من 

المكان أنك تسبح أو بكل بسBBاطة قBBم بعمBBل حركBBات السBBباحة بBBذراعيك. حBBاول
الشعور بهذا مهما كان المر، وبأكبر قBBدر ممكBBن. وإذا لBBم يحBBدث شBBيء، انتقBBل
إلBBى أسBBلوب آخBBر. ليBBس هنBBاك حاجBBة إلBBى النتقBBال إلBBى أسBBلوب آخBBر إذا نشBBأ
إحساس السباحة. فبدل  من ذلك، ركز علBى تكBBثيف الحسBBاس الBذي نشBأ. وبعBد
ذلك، سوف يأتي لBBك إحسBBاس السBBباحة فBBي المBBاء. وهBذا بالفعBBل مBBا يطلBBق عليBBه

 وليBBس هنBBاك حاجBBة إلBBى–المرحلة (الحلم الجلي وتجربة الخروج مBBن الجسBBد) 
النفصال إذا كنت بالفعل داخل المرحلة. ومع ذلك، في حالBBة حBBدوث مثBBل تلBBك
الحاسيس أثناء وجودك فBBي السBرير بBدل  مBن وجBود جسBBدك فBBي المBBاء، حينهBBا
سBBوف تحتBBاج إلBى توظيBBف أسBلوب انفصBBال. اسBBتخدم إحسBBاس السBBباحة كنقطBBة

بداية. 

رصد الصور
3أمعن النظر فBBي الفBBراغ الظBBاهر أمBBام أعينBBك المغمضBBتين  لمBBدة مBBن 

 ثواني. إذا لم يحدث شيء، انتقBBل إلBBى أسBBلوب آخBBر. وإذا كنBBت تBBرى أي5إلى 
نوع من الصور، اقBBترن بهBBا حBBتى تصBBبح واقعيBBة. وبمجBBرد أن تصBBبح واقعيBBة،
حينئذ انفصل عن الجسBBد بالطريقBBة الصBBحيحة هنBBاك، أو اسBBمح لنفسBBك بBBأن يتBBم
سحبها داخل الصورة. وعندما تجد نفسك مقBBترن مBع الصBBورة، مBBن المهBBم جBBد ا
عدم التدقيق في التفاصيل، خشBBية أن تنقشBBع الصBورة بعيBBد ا. وسBوف تحتBBاج أن

تمعن النظر خلل الصورة، وهو ما سيجعلها تصبح أكثر واقعية.

تخيل اليد
 ثBواني، حBاول التخيBل بوضBوح وبBدون أي5 إلBى 3لمدة تBتراوح مBن 

شك أنك تفBرك يBديك مع BBا بBBالقرب مBن عينBاك. حBاول مهمBBا يكBن أن تشBعر بهBم
أمام عيناك، وأن تراهم، وحتى أن تسمع صوت فركهما. وإذا لم يحدث شBBيء،
انتقBBل إلBBى أسBBلوب آخBBر. وإذا نشBBأ أي مBBن الحاسBBيس المBBذكورة أعله،  حBBافظ
ا. وبعBBد ذلBBك يمكنBBك BB ي تمامBBبح واقعBBتى يصBBعلى السلوب الخاص بها وكثفه ح
محاولBBة النفصBBال عBBن الجسBBد، باسBBتخدام السBBلوب الBBذي نشBBأ عنBBه الحسBBاس

كنقطة بداية .
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اهتزاز الطيف
5 إلBBى 3حBBاول أن تهBBز يBBديك أو قBBدميك الحسBBيين لمBBدة تBBتراوح مBBن 

. ول تحBرك أي عضBBلة تحBBت أي ظBBرف مBBن الظBروف، ول حBتى تتخيBBل ثBوان 
الحركBBة نفسBBها. علBBى سBBبيل المثBBال، علBBى سBBبيل المثBBال حBBاول الضBBغط بشBBكل

، ثBBم قBBم بBBالهتزاز أو المنBBاورة لليسBBار ولليميBBن، وهلBBم جBBرا.لعلىمكثف لسفل
وإذا لم يحدث شBBيء، انتقBBل إلBBى أسBBلوب آخBBر. إذا نشBBأ بشBBكل  مفBBاجئ  إحسBBاس
طفيBBف أو تبBBاطؤ فBBي حركBBة حقيقيBBة، إذا ركBBز انتباهBBك علBBى هBBذا السBBلوب،
وحBBاول زيBBادة مBBدى الحركBBة بقBBدر مBBا تسBBتطيع. بمجBBرد أن تتمكBBن مBBن الحركBBة

 بوصBBات علBBى القBBل، حBBاول وعلBBى الفBBور النفصBBال عBBن جسBBدك مBBن4بقBBدر 
خلل البدء من الحاسيس التي نشأت من السلوب.  

3 إلBBى 2 أسBBاليب لمBBدة مBBن 3 إلى 2كل ما عليك القيام به لكل محاولة هو التناوب بين من 
ثواني لكل أسلوب. وهو ما سيؤدي إلى دورات السBBاليب الغيBBر مباشBBرة ،  حيBBث يتنBBاوب الممBBارس
بيBBن السBBاليب بالنتقBBال مBBن أسBBلوب تلBBو الخBBر علBBى مBBدى دقيقBBة واحBBدة باحث BBا عBBن السBBلوب الBBذي

 إلBBى2 دورات تتكBBون مBBن 4سينجح معه. ومن المهم والضروري جد ا أن تقوم بعمل ما ل يقل عن 
 أساليب في المحاولة الواحدة، ولكن على أن ل يستغرق كل ذلك أكثر من دقيقة. 3

على سبيل المثال، قد تجري العملية برمتها على النحو التالي: ممارس الدخول في المرحلBBة
 مسBBاء 11:30(ممارس للحلم الجلية وتجربة الخروج مBBن الجسBBد) ذهBBب للنBBوم عنBBد تمBBام السBBاعة 

ا؛ اسBتيقظ عنBد السBBاعة 6:00وقBBام بضBبط سBاعته المنبهBBة ليسBتيقظ عنBد السBBاعة   وفق Bا6:00 صBBباح 
لساعته المنبهBBة، ذهBBب إلBى الحمBBام، ثBم شBBرب القليBBل مBBن المBBاء، ويسBترجع السBBاليب الغيBBر مباشBBرة
وخطته المثيرة للهتمام عند الدخول المرحلBة (علBى سBBبيل المثBBال، للنظBر فBي المBرآة والتحليBBق إلBى

ا يعود ممارس الدخول في المرحلة للنوم مرة  أخرى مع نية6:05المريخ)؛ في تمام الساعة   صباح 
ا (أو كلمBBا7:35واضBBحة للBBدخول فBBي المرحلBBة عنBBد كBBل صBBحوة لحقBBة؛ عنBBد تمBBام السBBاعة   صBBباح 

تحBBدث الصBBحوة الطبيعيBBة) يسBBتيقظ ممBBارس الBBدخول فBBي المرحلBBة بشBBكل غيBBر متوقBBع وعلBBى الفBBور
،5 إلBBى 3يحاول في لحظتها النفصال عن جسده هناك؛ لم يحدث النفصال في غضBBون مBBن   ثBBوان 

 إلBBى3يبدأ ممارس الدخول في المرحلة بتنفيذ اللتفافات، ولكن هذه أيضا ل تعمل فBBي غضBBون مBBن 
ثوان؛ يؤدي ممارس الدخول في المرحلة أسلوب السباح، ولكن ذلك أيضا لم يعمل في غضBBون  5

، ثم ينفذ ممارس الدخول في المرحلة اهتزاز الطيف، ولكنه لم يعمل في غضBBون5 إلى 3من   ثوان 
، ثم يعيد ممارس الدخول في المرحلة الكرة مع أسلوب اللتفBاف مBBرة أخBرى، ثBم5 إلى 3من   ثوان 

 ثBوان  لكBل أسBلوب؛ وفBي الBدورة الثالثBة بBدأ فBي5 إلBى 3أسلوب السباح ثم اهتزاز الطيف لمدة مBن 
 ينشBBأ إحسBBاس اللتفBBاف؛ ويبقBي–تنفيذ أسلوب اللتفاف وفجBBأة  وبشBكل غيBر متوقBBع تنجBح المحاولBBة 

ممارس الدخول في المرحلة على هذا السلوب، ويدور بأقصى ما يمكنه لينفصل عBBن جسBBده بشBBكل 
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 بتوظيBBف تقنيBBة
التحول من مكان إلى مكان  ليجد نفسه على سطح المريخ، ولكنه بشكل غير متوقع عاد إلى الجسد؛
وعلى الفور يحاول ممارس الBBدخول فBي المرحلBBة مغBBادرة جسBBده مBرة أخBرى، ولكنBBه لBم يتمكBBن مBBن
ذلك؛ ثم عاد للنوم مرة  أخرى مع نية واضحة لتكرار المحاولة عند الصBBحوة التاليBBة والمكBBوث وقBBت

أطول فوق سطح المريخ؛ وهلم جرا.

ا الساليب الBتي تBأتي إليBك بشBكل  طBبيعي، وسBوف تنطلBق نفسBك فقط كرر ما سبق مستخدم 
داخل كون كامل لم تره من قبل: الحلم الجلية وتجربة الخروج من الجسد!

 دقيقBBة لمجBBرد التBBدرب علBى التقنيBBات30 إلBى 10إذا أخBBذت مBن وقتBك اليBومي حBوالي مBBن 
والجراءات، ستتمكن من تذكر الطريقة وتعمل على نحو  أفضل. وهBذا سBBيحدث زيBادة ملموسBة فBي

نسبة نجاح المحاولت عند الستيقاظ.

وكذلك يعتبر الوعي بالحلم كتجربة المرحلة. إذا أدركت فجأة  أنك تحلم أثناء النوم، إذا فهBBذه
بالفعل عي المرحلة. ولذلك يجب عليك الستمرار لتنفذ خطة الحركة الخاصة بBBك وأن تحBBافظ علBBى

 فإنه سيكون أحد الثار الجانبية للقيام بتقنية الدورات عن((دإذا نشأ الوعي بالحلم،استقرار الحالة. 
ا مستعداا له.–الستيقاظ. وهذا التأثير الجانبي هو أمر شائع جدا   كن دائما
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وإذا كانت أحاسيسك في المرحلة (الحلم الجلي أو تجربBBة الخBروج مBBن الجسBBد) كBBانت قاتمBBة
(على سبيل المثال: رؤيBة ضBعيفة بصBBري ا أو أحاسBBيس جسBBدية مخBدرة)، حBاول أن تلمBس وتتحسBBس
كل شيء محيط بك بنشاط وتمعن في أدق تفاصيل الجسام عBBن قBBرب. فهBBذا سيسBBمح لBك بالحصBول
على تجربة أكثر واقعية. ويجب تنفيBBذ نفBBس النشBBطة مBBن أجBBل الحفBBاظ علBBى المرحلBBة عنBBدما تحBBدث

العراض الولى من العودة للجسد (على سبيل المثال، عندما يصبح كل شيء خافت).  

الخطوة الخامسة: بعد المحاولة

إذا كنت تستطيع يمكنك العودة إلى النوم بعBد كBل محاولBة (سBBواء كBBانت ناجحBBة أو ل) حBتى
تتمكن من القيام بمحاولة أخرى لتترك جسدك (وتحصل على حلم  جلي) عن صحوتك التالية. وبهذه
ا فقBBط علBى تBرك جسBBدك أو تحصBل علBى حلBBم  جلBي، ولكBن لتقBوم بهBBا مBBرات  الطريقة لن تكون قادر 

عديدة في أول يوم  لك!

وحتى أكثر المحاولت فشBBل  ل يجBب أن تسBتمر أكBثر مBن دقيقBة واحBدة. وإذا لBم يحBدث أي
ا هو العودة للنوم مرة أخرى واللحاق بالصBBحوة التاليBBة، شيء خلل تلك المدة، فسيكون الكثر تأثير 

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 مBBن
 % من جميع التجارب.50أن هذا قد يؤدي إلى ما يصل إلى 

الفتقار إلى الصرار 

الرغبة في الحصول على أسلوب يعمل بغض النظر عBBن النتBBائج المترتبBBة علBBى ذلBBك، وهBBو
المعيار الرئيسي للنجاح عند توظيف إجراء السBBلوب الغيBر مباشBر. وفBي نفBBس الBوقت، ل يجBBب أن
يكون هذا الصرار سطحي ا، ولكن يجب أن يكون مركBBز بشBBكل مكثBBف علBى إتمBBام النشBBاطات داخBBل

المرحلة.

 دورات4أقل من  
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4بغض النظر عما يحدث وبغض النظر عن الفكار الBتي سBBتحدث، يجBب عليBك أن تBBؤدي 
ا أن شيئ ا لم يعمل حتى الن. دورات من الساليب، مفترض 

عدم ضرورة تغيير السلوب 

على الرغم من وضوح التعليمBBات المحBBددة، سBوف ينتقBل المبتBBدئين بإصBرار بيBن السBBاليب
 ثواني، حتى عنBدما يبBدأ السBBلوب فBBي العمBل بطريقBة أو بBأخرى. وهBو خطBBأ5 إلى 3بعد مرور ن 

فادح. إذا بدأ أسلوب في العمل – حتى لو كان بشكل ضئيل – فهذا يعني أنه حان وقت تأدية إجBBراء
النفصال لتحصل على الحلم الجلي / تجربة الخروج من الجسد.

عدم ضرورة الستمرار في استخدام السلوب 

، فBBإنه يجBBب النتقBBال5 إلى 3إذا لم يبدأ السلوب في العمل على القل بعد مرور من   ثوان 
إلى أسلوب آخر.

الفراط في التحليل 

إذا قمت بتحليل ما يحدث عندما تنتقل بين الساليب عند الستيقاظ، فهذا يعني أنك ل تركBBز
على الساليب نفسها وتنحرف بنفسك خارج المحاولة. ينبغي أن تكون مستنزف ا بالكامBBل فBBي الرغبBBة

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 لمثل هBBذه التصBBورات بعBBد السBBتيقاظ مBBن
النوم.

المحاولة لمدة تزيد عن دقيقة

إذا لم يتم الحصول على نتيجBة بعBد دقيقBة مBن التنقBل بيBن السBاليب، فحينئذ  تزيBد احتمBBالت
ا ولحقت بالصBBحوة التاليBBة حBBتى تتمكBBن نجاح المحاولت الخاصة بك إذا عدت مرة أخرى للنوم فور 

من القيام بمحاولة أخرى.

انفصال غير مكتمل

عند محاولة النفصال، وهو ما يحدث بصعوبة في بعض الحيان أو قد ل يحدث كلي ا. وقBBد
تحدث بعض الشياء مثل التباطؤ وقد تعلق بعض أجزاء من الجسد وأن تكون عالق ا بين جسدين في
نفس الوقت. وبالرغم من ذلك يجب عليك عدم الستسBBلم تحBBت أي ظBBرف مBBن الظBBروف ول يجBBب

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 الصور عBBادة مBBا يتBBم سBBحبهم داخBBل المشBBهد، أو
أن يتم اللقاء بهم بشكل عفوي إلى عالم آخBر عنBد اللتفBاف. وعBادة مBا يعتقBد الممارسBBين أنBه يتعيBن
عليهBBم تجربBBة الشBBعور بالنفصBBال نفسBBه، وهBBو السBBبب الBBذي قBBد يجعلهBBم يعBBودون مBBرة أخBBرى إلBBى
أجسادهم  حتى يتمكنوا من الحصول على ذلك الشعور بالنفصال. وينطبق نفس الشBBيء علBBى حالBBة
الدراك أثناء الحلBBم، حيBBث يكBBون الممBBارس داخBBل المرحلBBة بالفعBBل ويبقBى فقBBط ليحظBBى بالمزيBBد مBBن

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 الصحوة الصBBحيحة. يجBBب عليBBك السBBتفادة بقBBدر المكBBان مBBن

كل صحوة تحظى بها.

إضاعة الثواني الولى

حاول أن تنمي عادة المتابعة الفورية والنعكاسية إلى النتقال بين الساليب عند الستيقاظ،
دون أن تفقد ثانية واحدة.
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استخدام أسلوب واحد

يؤدي استخدام اسلوب واحد فقط عند السBBتيقاظ بBBدل مBBن النتقBBال بيBن أسBBلوبين علBBى القBBل
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

- افعلها مهما كان المر1
- كن عنيفا2
- كن واثقاا3
- افعلها بشكل تلقائي4
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يمكن إرسال مقترحاتكم بخصوص ترجمة ونشر إصدار الكتاب الكامل
) وأعمال أخرى للسيد/ رادوجا، إلى البريد اللكتروني صفحة500 (

obe4u@obe4u.com
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