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مقدمة
نقـ املستشـرا األاـبا (آاـ الثييـو )( )0جترالـة لتتنـومي املغناطيسـي تـدي
قبـ قــروي طويتــة انــد قراعتــب مواــواة اال ـ اــر الشـ

(الفتوتــاا املةيــة)( )3فقــد

قــا ( :ومـ الـ الع الــي العديــد الــب شــاهدها االـ اــر تينثـ نـرا يـ ر تا يــة
غريبة م تاالا اإلمياع ألتنوميي تقق ا أالو مدي

()2

مع االـ لـب اهـر اـبع اـنواا

جعتب يرى م الشاطئ اـفينة تسـ مـ العيـد ـامى مرمـر الب ـر) .وقـد وم ا هـ
احلا يــة ا اءــزع األو م ـ

تــا (الفتوتــاا املةيــة) تيــي يقــو اال ـ اــر  (:ــاي

لتشيخ أ مدي ول ٌد صغ م او اع ،و ـاي أالـو مـدي صـاتي نيـر ،يـدمو العتـوم

نيراً ها قرمنا ،فةاي ه ا ال يب –وهو اال ابع ان  -ينير ويقو  :أمى ا البحر
ا موضع صفتب ا و ا افناً ،وقد جرى في ا ا و ا ،فإذا ــاي العد أيام وجتيع
تتـ الســف ىل (جبايـة) ،مدينــة هـ ا ال ـيب الــب ــاي في ـا يوجــد األمــر اتـر مــا قالــب
ال يب في ا ،فيقا لت يب :مب ترى؟ فيقو العيين ،مث يقو  :ال منـا أما القتـيب مث يقـو
ال ،منــا أما الوالــدا ذا ــاي تاض ـراً ونيــرا ليــب مأي ـ ه ـ ا الـ ا أ ـ تة الــب و ذا

غــا اــين ،ال أمى شــيثاً مـ ذل ـ  .ويبــدو واضــحاً جتيـاً هــا ذ ــر ال ــيب –أنــب دــر
وايط وأنب ال يرى األشياع الّ مـ ـث أاليـب الـ ا أ ـ وم املن ّـوم أو املـوتي ،وأي
( )1ابن عربي حياته ومذهبه :ترجمه الكاتب والمفكر العربيي عبيا اليرحمن بياوم رحميه
هللا وصار عن وكالة المطبوعات – الكويت واار القلم – بيروت
( )2وهييي ارييأر و ع ييم المصيياار العرناةييية نييي تيياريف ا مييوم نأييي مومييوعة نكرييية
ونلمفية وعقائاية كتبأا الريف األكبر ( محي الاين بن عربي) بةمق صوني خاص.
( )3وهو ابو ماين الغوث ارأر ريوخ التصوف ا مومي ني المغيرب العربيي وهيو مين
هم ريوخ محي الاين بن عربي.
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ال ــيب يــرى األشــياع البعيــد وي ــف ا وصــفاً قيق ـاً وهــو منـ ّـوم تنومي ـاً مغناطيســياً ـ
تأي والد الشيخ (أ مدي ) ومغ الشـواهد التامييـة اتـر أصـالة التنـومي املغناطيسـي
تيي تب انب يعو ىل أقدم م هـ ا الـزم  ،وانـب قـد ااـت دم ا احلاـاماا القدميـة

( )1مغ

ه الشواهد التاميية والعتهية ،الزا العض النا يعتقد اي التنـومي دـر

رافــة ،أو وهـ ومــن مـ يعتقــد أي قــو ما ـ احلديديــة ومفاـ لت اــوع ألا
صــوم التنــومي املغناطيســي يـ هت اي يةونـوا أنــدا اً لتعتـ ا تـ أي املســألة تتـ ا

غاي ــة البس ــاطة وه ــي ي التن ــومي ل ــية ق ــدم ااتعراض ــية لتتح ــدا واملبـ ـاما او إلظ ــام
القـ ــدماا النفسـ ــية والروتيـ ــة ال ـ ـ هـ ــو أ ا لتعـ ــثى وتطـ ــوير ال ـ ـ اا ومعرفـ ــة الـ ــنفة
وااتق ــاع األ طــاع الســتو ية والنفســية واثج ــا واي وم األ ــر يعتهــد اتــر قنااتــب

الاــروم العــثى أو تطــوير قدماتــب النفســية والروتيــة ،فالتحــدا أمــر غ ـ صــحي ألنــب
معاند لطاقاا الثواي ال ا ميت مساتة ا

الةثـ مـ مسـاتة الـواي لـ ا فـاي

طاقــاا الثواــي ب ـ جــدا وال يســتطيع اإلنســاي اي يتحــدى الـ ـ  %01الــب ميتة ــا
(الواي)  %01الب ميتة ا الثواي.
الس ا ال ا يتبا م ىل ذهـ امـرئ قـرأ تاالـا ا التنـومي هـو( :هـ ققـدوما اي
أمام ه الت رالة ،هـ أاـتطيع اي أنـوم ش

ـا مـا؟ ......اخل) وهـو اـ ا ايبـا

الالفعـ  ،ا تـ اي هنــاو مـ ينةــر الت رالــة مـ جـ ومها وينةــر القــاله

ــا معتـ ا

ياها ضرالا م ضرو اخلفـة أو االتتيـا أو السـحر؟! مـا اـاو تبيانـب ا صـفحاا
ه ا الةتا هو تأهيـ الفـر لف ـ التنـومي املغناطيسـي وف ـ مقـدماا العهـ الثزمـة
()1راجع كتاب  Mind Probe Hypnosisلمؤلفه  Irene Hickmanوراجع الفصل المياا
عرير مين كتياب Healing System Alternative And Choices: Published by:-
Orient Paperback
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لت ــوي في ــب م ـ ض ــامي وتوض ــيحاا افي ــة فاحلقيق ــة ال ــب ننطت ـ من ــا ه ــي ي أا
نساي يستطيع تداث حياع ايبا لنفسب ها ميةنب أي يقوم التنومي أا نساي يـ م
الاروم الت رالة وفعاليت ا لة العد التدميي واإلطثع اتر تفاصي ه ا العت  ،وأنبـب
ىل أمــر م ـ يتعتـ الش

ــية املنــوم املغناطيســي وهــو أي يةــوي مطتــع اتــر مبــا ئ

ات النفة ومداماب وتطبيقاتب النفسية و تي الش

ية والعثى خبط الزم ( ).

األمر األ ر ال ا يعرضب الةتا هو تنهية القدماا الفطرية وتطـوير القـدماا
املةبوتة الب ميتة ا اإلنساي فاملثاالر اتر تطوير القدماا العقتية والنفسية م

ـث

التهامي املدمجة ا الةتا وهي ا غاية األمهية ملا تقدمب م تعديثا ايباالية اتـر
تياتن ــا ق ــد ال توصـ ـ امل ــرع ىل اتـ ـهنا التن ــومي ال أا ــا الالتأ ي ــد ا ــتعطينا الطاق ــاا
اإلضافية ملهاماة االاتشفاع وتطوير ال اا ومسـااد اخ ـري أو اـثى الـنفة اـ
طري ـ التنــومي ال ـ اا وهــو األمــر األل ـ م ـ

ـ الت ــام النفســية ،ف ــو أ ا جيــد

لتع ــثى وتغي ـ ـ الس ــتبياا النفس ــية ،ل ـ ـ ا نفا ـ ـ اي يت ــدم اإلنس ــاي ات ــر ض ــامي
االاـهن اع والتأمـ و ريـر الطاقـة وا تسـا القـدماا النفسـية االيبااليـة والتنـومي الـ اا
قبـ ـ اخل ــوي ا التن ــومي املغناطيس ــي الي ـ ـ ذلـ ـ ا ــيةوي ا دم ــة جترال ــة التن ــومي
املغناطيسي.
( )1وهي احا هيم التقةييات المعاصيري نيي العيوك ابتكرهيا الياكتور تياا جييم وهيو مين
ابرز رخصيات القرن العررين ومن اهم رجاالت البرمجة اللغويية العصيبية ويعيرفف
األمتاذ رياض الاومرم المارب والمعيال المعتميا اولييا تقةيية العيوك بخيط اليزمن
)(Time Line Therapyبأةأييا (طريقية ممتيازي وميريعة للعييوك المختصير الن هييذ
الطريقة تعطي ومائل مريعة لتغير ململة من األحااث التي تؤام إلي مجموعية مين
اركال الملوك غير المرغوبة و الحالة الةفمية الااخلية غير المريحية كيذلك المرياعر
الثاةويية الةاتجيية عين تلييك األحيااث المرييابأة والمرياعر المييلبيةه بأيذ الطريقيية يزيييل
المعال المراعر واالعتقااات الملبية من العمييل نيصيبذ ذا مرياعر ايجابيية تزييا مين
قوته).
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لقــد اهــدنا ىل اــدم تشــو الةتــا الامل ــطتحاا النفســية األ ا مييــة ليةــوي
املوضــوع الســيطا وا متنــاو اءهيــع وقــد أ مجنــا فيــب التهــامي الاــرومية الــب ــدها
السـيطة وال تــاى ىل مــدم أو وماا تأهيتيــة الي العتـوم الروتيــة احلقيقيــة هــي الــب
تتسـ الالبســاطة والوضــو والــب يعتقــد الةثـ أي شــد الوضــو الــب في ــا جتعت ــا غـ
معقولـة وغـ دديــة وهــو الــا العقـ احلديـدا الـ ا ال ميــرم الت رالــة الروتيــة ،فنبقــر
ا يين النفة الب ال تستواي الساطة الت رالة الروتية..
أمجو أي يقدم ل ه ا الةتـا معتومـاا افيـة اـ هـ الت رالـة املفيـد واي
ال تعت مرجعا االيا ا ه ا العت فاألمر ال مية أي حياط الةتا واتـد وامجـوا أي
تس ــا ين ذا نس ــي أي اذ ــر تفاص ــيث ــاي مـ ـ املف ــهني ذ ره ــا ،أو ف ــاتين اـ ـ وا
أ ماج ا...
أضىن لة الن ا ا ه الرتتة
شريف هزاع شريف
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اإلهداء ..

ىل زوجب الش ااة ..
الب وافق اتر اي تةوي جاهز ا أا وق ءتسـة تنـومي أتـو ر من ـا املزيـد
م احلقال امل فية ..
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شكر وتقدير
ىل موا تتقاا مةتبة الرواا ...
األصـ ــدقاع ال ـ ـ ي اـ ــاادو ا أي امصـ ــد فايـ ــا العق ـ ـ البـ ــاط قناقشـ ــا
املستفياة ا العتوم النفسية والبامااايةولوجية والروتية والعرفانية والتثويره لألاـثتة
اهلامة ..

أصدقالي األازاع
شةرا لة ليعا ألنة ال ي

تبت ه ا الةتا ...
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شكر خاص
لقد اي ملواقع الشبةة العنةبوتية الفا الةب ا االاتفا م ال فحاا
الب وضعت ا لتتعريف العت الطاقة او التنومي اإلحيالي ا ص الال ر مقاالا وترلـاا
األاــتاذ امـ الســعدوي اتــر صــفحاا ( احلـوام املتهــدي) اخلاصــة العتـ الــنفة فقــد
ااــتفدنا مـ ليــع مــا تــي وتــرج فأتقــدم لــب الالشـةر اءزيـ وأياــا موقــع ( هتفــوم
 ) 3111وا ص الال ر املدم القدير محـو العـ ا الـ ا افا نـا ش

ـيا التقنيـة ال ـ

 EFTاحلديثة الع د وموقـع ال دـة التغويـة الع ـبية العراليـة وموقـع الـد توم م ـطفر
يتبة األ

الي الالتنومي املغناطيسي .

لي ليعا أقدم الص الشةر والتقدير ..

11

قب الد و ىل اوامل التنومي املغناطيسي!

ال يمكنننننص ل علنننننوم ننننن ل نننننو
ل مغ اطيسننننك ل ك ننننك ال نننن 01
أشننن ان كنننص ننن  011تقريبنننا ،
ويمكننننننص ل علننننننوم نننننن ننننننو
 01ش لنا
كغ اطيسك جزئك
كص  ، 011و كص لإليعاء ينثرر
بسننر ت تك ننر أو تقنن نن جمينن
ل ننناق تقريبنننا بشنننرط أم يمنننا ق
بذ اء وبا تكرل ..

12

مقدمة
نق ـ ـ املستشـ ــرا األاـ ــبا (آا ـ ـ الثييـ ــو ) ( ) جترالـ ــة لتتنـ ــومي املغناطيسـ ــي
تــدي قبـ قــروي طويتــة انــد قراعتــب مواــواة االـ اــر الشـ

(الفتوتــاا املةيــة)

( ) فقد قا (:وم الـ الع الـي العديـد الـب شـاهدها االـ اـر تينثـ نـرا يـ ر
تا يــة غريبــة م ـ تــاالا اإلميــاع ألتن ـوميي تقق ــا أالــو مــدي ( ) مــع اال ـ لــب اهــر
ابع انواا جعتب يرى م الشاطئ افينة تس م العيد ـامى مرمـر الب ـر) .وقـد
وم ا ه ـ احلا يــة ا اءــزع األو م ـ

تــا (الفتوتــاا املةيــة) تيــي يقــو اال ـ

ار  (:اي لتشيخ أ مدي ولـ ٌد صـغ مـ اـو اع ،و ـاي أالـو مـدي صـاتي نيـر،
يدمو العتوم نيراً ها قرمنا ،فةاي ه ا ال يب –وهو االـ اـبع اـن  -ينيـر ويقـو :
أمى ا البحر ا موضع صفتب ا و ا افناً ،وقـد جـرى في ـا ـ ا و ـ ا ،فـإذا ــاي

العد أيام وجتيع تت السف ىل (جباية) ،مدينة ه ا ال يب الب اي في ا يوجد األمر
اتر مـا قالـب ال ـيب في ـا ،فيقـا لت ـيب :مب تـرى؟ فيقـو العيـين ،مث يقـو  :ال منـا أما
القتــيب مث يق ــو ال ،من ــا أما الوال ــدا ذا ــاي تاض ـراً وني ــرا لي ــب مأي ـ ه ـ ا ال ـ ا
أ ـ تة الــب و ذا غــا اــين ،ال أمى شــيثاً م ـ ذل ـ  .ويبــدو واضــحاً جتي ـاً هــا ذ ــر

ال يب –أنب در وايط وأنب ال يرى األشياع الّ م

ث أاليب ال ا أ

وم املن ّـوم

أو املــوتي ،وأي ال ــيب يــرى األشــياع البعيــد وي ــف ا وصــفاً قيق ـاً وهــو منـ ّـوم تنومي ـاً

( )0لبص ربك حياته وكذهبنه  :ترجمنه ل كاتن ول مككنر ل بربنك بن ل نرحمص بن و
ص و ا ت ل مطبو ات – ل كويت ودل ل ق م – بيروت

حمنه

و ن

( )2وهك لشهر وأ ظم ل ملاد ل برفا يت فك تا يخ لإلسال فهنك كوسنو ت فكرينت وف سنكيت و قائ ينت
تبها ل شيخ لأل بر ( كعك ل يص بص ربك) ب سق وفك خان .
()3وهو لبو ك يص ل غنو لشنهر شنيول ل تلنوس لإلسنالكك فنك ل مغنري ل بربنك وهنو كنص أهنم شنيول
كعك ل يص بص ربك .
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مغناطيســياً ـ تــأي والــد الشــيخ (أ مــدي ) ومغـ الشـواهد التامييــة اتــر أصــالة
التنومي املغناطيسي تيي تب انب يعو ىل أقدم م ه ا الزم  ،وانـب قـد ااـت دم ا
احلااماا القدمية ( )0مغ

ه الشواهد التامييـة والعتهيـة  ،الزا العـض النـا

يعتقــد اي التنــومي دــر رافــة  ،أو وه ـ ومــن م ـ يعتقــد أي قــو ما ـ احلديديــة
ومفا ـ لت اــوع ألا صــوم التنــومي املغناطيســي ي ـ هت اي يةونـوا أنــدا اً لتعت ـ ا

ت أي املسألة تت ا غاية البساطة وهي ي التنومي لية قـدم ااتعراضـية لتتحـدا
واملبــاما او إلظ ــام القــدماا النفســية والروتيــة ال ـ هــو أ ا لتعــثى وتطــوير ال ـ اا
ومعرفة النفة وااتق اع األ طاع الستو ية والنفسية واثج ا واي وم األ ر يعتهد
اتــر قنااتــب الاــروم العــثى أو تطــوير قدماتــب النفســية والروتيــة  ،فالتحــدا أمــر غـ
صــحي ألنــب معانــد لطاقــاا الثواــي الـ ا ميتـ مســاتة ا ـ الةثـ مـ مســاتة
الواي ل ا فاي طاقاا الثواي ب جدا وال يستطيع اإلنساي اي يتحدى ال ـ %01
الب ميتة ا (الواي)  %01الب ميتة ا الثواي .
الس ا ال ا يتبا م ىل ذه امرئ قرأ تاالا ا التنومي هو  ( :ه ققدوما اي
أمــام ه ـ الت رالــة  ،ه ـ أاــتطيع اي أنــوم ش

ــا مــا ؟ ......اخل ) وهــو ا ـ ا

ايبا الالفع  ،ا تـ اي هنـاو مـ ينةـر الت رالـة مـ جـ ومها وينةـر القـاله

ـا

معت ـ ا ياهــا ض ـرالا م ـ ضــرو اخلفــة أو االتتيــا أو الســحر ؟! مــا ا ـاو تبيانــب ا
صــفحاا ه ـ ا الةتــا ه ــو تأهي ـ الفــر لف ـ التنــومي املغناطيســي وف ـ مقــدماا
العهـ الثزمــة لت ــوي فيــب مـ ضــامي وتوضــيحاا افيــة فاحلقيقــة الــب ننطتـ من ــا
هي ي أا نساي يستطيع تداث حياع ايبـا لنفسـب هـا ميةنـب أي يقـوم التنـومي أا
( )0لجن تناي  Mind Probe Hypnosisمث كنه  Irene Hickmanو لجن ل كلن ل سنادق
شنر كنص تناي Healing System Alternative And Choices : Published by :-
Orient Paperback
14

نساي ي م الاروم الت رالة وفعاليت ا لة العد التدميي واإلطثع اتر تفاصي ه ا
ــية املنــوم املغناطيســي وهــو أي يةــوي مطتــع

العت ـ  ،وأنبــب ىل أمــر م ـ يتعت ـ الش

اتر مبا ئ ات النفة ومداماب وتطبيقاتب النفسية و تي الش

ية والعـثى خبـط

الزم (. )01
األمر األ ر ال ا يعرضب الةتا هو تنهية القدماا الفطرية وتطـوير القـدماا
املةبوتة الب ميتة ا اإلنساي فاملثاالر اتر تطوير القدماا العقتية والنفسية م

ـث

التهامي املدمجة ا الةتا وهي ا غاية األمهية ملا تقدمب م تعديثا ايباالية اتـر
تياتن ــا ق ــد ال توصـ ـ امل ــرع ىل اتـ ـهنا التن ــومي ال أا ــا الالتأ ي ــد ا ــتعطينا الطاق ــاا
اإلضافية ملهاماة االاتشفاع وتطوير ال اا ومسـااد اخ ـري أو اـثى الـنفة اـ
طري ـ التنــومي ال ـ اا وهــو األمــر األل ـ م ـ

ـ الت ــام النفســية  ،ف ــو أ ا جيــد

لتع ــثى وتغيـ ـ الس ــتبياا النفس ــية  ،لـ ـ ا نفاـ ـ اي يت ــدم اإلنس ــاي ات ــر ض ــامي
االاـهن اع والتأمـ و ريـر الطاقـة وا تسـا القـدماا النفسـية االيبااليـة والتنـومي الـ اا
قبـ ـ اخل ــوي ا التن ــومي املغناطيس ــي الي ـ ـ ذلـ ـ ا ــيةوي ا دم ــة جترال ــة التن ــومي
املغناطيسي .
لقــد اهــدنا ىل اــدم تشــو الةتــا الامل ــطتحاا النفســية األ ا مييــة ليةــوي
املوضــوع الســيطا وا متن ـاو اءهي ـع وقــد أ مجنــا فيــب التهــامي الاــرومية الــب ــدها
السـيطة وال تــاى ىل مــدم أو وماا تأهيتيــة الي العتـوم الروتيــة احلقيقيــة هــي الــب
( )0وه ك لح أهم ل تق يات ل مبا رة فك ل بالج لبتكرها ل تو تناد جنيمو وهنو كنص لبنري ش لنيات
ل قننرم ل بشننريص وكننص لهننم جنناالت ل برك ننت ل غويننت ل بلننبيت ويبننرس لألسننتاا يننا ل وسننر
ل م ي ول مبا ج ل مبتم دو يا تق يت ل بالج ب ط ل زكص ) (Time Line Therapyبأ ها (طريقت
كمتاية وسريبت بالج ل م تلر الم هذه ل طريقت تبطك وسنائ سنريبت تغينر س سن ت كنص لألحن ل
ك مو ت كص لشكام ل س وك غير ل مرغوبت أو ل عا ت ل كسيت ل لخ يت غينر ل مريعنت
ل تك تثد
ذ ك ل مشا ر ل ا ويت ل ات ت ص ت ك لألحن ل ل مشنابهت ول مشنا ر ل سن بيت ،بهنذه ل طريقنت يزين
ل مبا ج ل مشا ر ولال تقادلت ل س بيت كص ل بمي فيلبح ال كشا ر لي ابيت تزي كص قوته).
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تتسـ الالبسـاطة والوضــو والــب يعتقــد الةثـ أي شــد الوضــو الــب في ــا جتعت ــا غـ
معقولة وغ ددية وهو الـا العقـ احلديـدا الـ ا ال ميـرم الت رالـة الروتيـة  ،فنبقـر
ا يين النفة الب ال تستواي الساطة الت رالة الروتية ..
أمجو أي يقدم ل ه ا الةتـا معتومـاا افيـة اـ هـ الت رالـة املفيـد واي
ال تعت مرجعا االيا ا ه ا العت فاألمر ال مية أي حياط الةتا واتـد وامجـوا أي
تس ــا ين ذا نس ــي أي اذ ــر تفاص ــيث ـ ـاي مـ ـ املف ــهني ذ رهـ ـا ،أو ف ــاتين اـ ـ وا
أ ماج ا ...
أضىن لة الن ا ا ه الرتتة
شريف هزاع شريف
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العق البشرا
يقس ـ ـ الـ ــدما ىل قسـ ــه يعهـ ــثي الط ـ ـريقت

تتفت ـ ـ  .فعهتيـ ــاا املنط ـ ـ

والتفة ـ ـ ألس ــبيب والرياض ــياا والق ـ ـراع والةتاال ــة والتغ ــاا والتحتي ـ ـ ت ــت ا القس ـ ـ
األيســر ،ا ت ـ تــت اهتيــاا التعــر والتنــاغ وال ــوم الب ـرية واخلت ـ و الهن يــي
واألتثم والعثماا والعواطف ا القس األمي  .فعهتية تساالية إليبا تاص لـع
ي اهتيـة تـ ر شـة أتـد الشـوامع تـت

مقه مثثً تت ا القس األيسـر ،ا تـ
ا القسـ األميـ  .و ي اهتيــاا الت ــوير اخلـثّا جتــرا ا القسـ األميـ مـ الــدما .
فعنــد الراــام أو النحــاا أو الشــاار يةــوي القس ـ األمي ـ هــو امل ــيه  ،ا ت ـ أي
القسـ األيســر يةــوي هــو امل ــيه انــد الفيزيــالي أو العــامل الرياضــي .وهنــاو تــاالا
يةوي في ا القسهاي يعهثي التوازي هـا ا تالـة أولثـ القـدماع الـ ي

ـانوا ي اـوي

النواتي الف والرياضياا أو الطبيعيّاا والطي واملوايقر ا آي واتـد والـ ي يوجـد
ص الشديد .

من اد أق ا ه األيام السبي الت

اإلدراك الباطن (الالوعي)
يقوم العق الالوظالف املعقد لألج ز اإلما ية والث ما ي ــة ا اءسـ الاإلضـافة
ىل اإل ماو والف والتفة واإلالــداع .
العق الوااي يقع اتيب ايع التفة واال تيام .
العق الباط ينف الر و فع مطاالقة لألفةام الب يتتقاها .
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وظائف العقل الباطن :
 -0ختزي املعتوماا وال رياا .
 -3معق العواطف واملشاار وموجب الرغباا وامليو .
 -2يني األفعا الث ما ية التنفة والنبض واهلا والدوم الدموية .
 -1ا

العا اا ومستو ع امل اماا .

 يتحة ويوجب الطاقة اءسدية والنفسية . ذا ااتقد اقت الوااي شيثا فإي اقتـ البـاط اـيقبتب ويشـرع ا قيقـب.
 ااتقد ا قدمت اتر الستوو الستي وانع الاحليا السعيد . ماقي ما تقو فإي اقت الباط اينف )00( .أي العق الباط ميث توايل  %01م تيا الفر  ،ل ا فـإي أا ـث الـ
الــواي والعق ـ البــاط يةــوي غالبــا ل ــاا العق ـ البــاط تيــي ميث ـ الثواــي الن ـ
املعتومــاا وال ـ رياا والرغبــاا والعــا اا و يســتطيع تس ـ ي  1لقطــة ا الوق ـ
الواتد ،اتر ث العق الوااي ال ا يدمو لقطت ا الوق الواتد ال أ ثر اما
الد توم الفقي فيقو " العق الوااي ال يسـتطيع اي يسـتواي ا ثـر مـ

معتومـاا

ا وقـ واتــد ( ا الثانيــة ) وفـ مــا قالــب العــامل جــومى متــر  ،أمــا اقتـ الثوااــي
يستطيع ااتيعا  3متيوي معتومة ا الثانية "()03
برك نت
( )0لج د .برلهيم ل كقك  .ل برك ت ل غويت ل بلبيت وفص لالتلام ل الكعن ود كر نز ل ك ن
برك نت ل غوينت ل بلنبيت
ل غويت ل بلبيت  ، 2110و تابه  .قوة ل تعكم فك ل ذلت  ،كر ز ل ك ن
. 2111
( )0ل تو لبرلهيم ل كقك  :كعاضرة حوم قول يص ل بق ل باطص
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فعتر ابي املثا اندما تتحدث ىل ش ص آ ر فإن تر ـز" العقـ الـوااي
" ا ثم ـ أو ثمــب وقــد تةــوي ألتقطــة الثانيــة مكيت ـ لعينيــب .أمــا العق ـ البــاط
فيس

ضاع الغرفة و مجة ترام ا ولـوي مثالسـب ،وأا ضوضـاع ـامى الغرفـة وغـ

ذل (.)02
ي مشــةتة العق ـ البــاط هــو ترتيــي األشــياع الــأا شــة  ،والةث ـ يعتقــد اي
اهتب يتو م املنط  ،واحلقيقة انـب يقـوم الهنتيب ـا وفـ منطـ ال نعرفـب العـد  ،فالنيـام
ال ـ الــواي والثواــي تتــف ج ـ ميا ،ف ـالثواي هــو اخلطــوط اخلتفيــة لتت ـزي اهلال ـ
ال ا يقوم الب العق البشرا فالواي ال يستطيع أ ماو أمالعة معطيـاا ا وقـ واتـد
تيي اي قنواا اإل ا

دو جـدا ا تـ يـد

ا الثواـي مثـاا املعتومـاا

وي أي نشعر ا !

( )2ط ل و  /ل بالج باإليعاء ل تو

ك كعي به ( كص كوقبه
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لال تر يت )

مقدمة ا النوم والواي
العق اإلنسا لب اد تاالا أمه ا تالة اليقية و تالة النوم وتالة احلتـ ،
أمــا طــرا االاــهن اع والتأمـ فتهثـ مــا يســهر الاحلالــة الراالعــة وهــي تالــة اصــة مـ
الــواي تشــه األمـ  ،االطهثناي،الراتــة  ،اهلــدوع ...اخل .هـ احلالــة تقــع الـ النــوم
واليقية  ،وضث اهلدوع ال ا مية أي ي ب أ ثر اهقا م النـوم العهيـ واـيحق
أاتر مجاا الراتة ،وه ا ما د اند ال وفي والروتي املتأمت .
الوصـو هلـ احلالـة تةهـ الالرياضـاا والتهـامي العقتيـة والنفسـية (الروتيـة )
وقــد أ مجنــا من ــا الةث ـ ال ـ

فــب ه ـ ا الةتــا فالت ــام الروتيــة الــب ــد

ىل

تطــوير الــنفة والطاقــاا الروتيــة ــدها أياــا انــد ال ـ ي مياماــوي التأم ـ املتعــايل و
اليوغا والب يسهواا تالة االاهن اع "  " shavasanaيعين " وضع املوا ".
وان ــد اهلن ــو ــد تقس ــي مط ـ ـاال ىل ت ــد ب ـ ـ وه ــو تومي ــا "  " Turyiaو
الفيدانتا " " Vedanta
الفيدانتا اهلندية تفرا ال  2تاالا م الواي الطبيعي :
 -0اليقية  -3النوم العهي  - 2احلت
و تايف الفيدانتا تالة ماالعة تسهر توميا :وهي تالـة مـ اليقيـة تتعـاي مـع
ماتة شامتة لت سد و العق .فه

ث التوميا نعي ا نفة الوق تالة م النوم

العهي ـ مــع البقــاع واايــا  ،الالنســبة لت نــو ضةننــا ه ـ احلالــة م ـ التقــر اىل املطت ـ
تسهر انده مساذا" ." Samadhi
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النـ ـوم
يعــر النــوم الأنــب " تالــة م قتــة م ـ توقــف التفاا ـ احلســي احلر ــي مــع البيثــة
وي ــاتبب ا العــا الرقــا وانعــدام احلر ــة " ( )01وهــو تالــة يق ـ في ــا االنتبــا اىل
املنب اا اخلامجية والوظيفة األاااية لتنوم هي جتديد نشاط القشر الدماغية األمامية
الب تعا اإلج ا فيها اذ امتنع اإلنساي ا النوم  ،وتعطينا ه املنطقة م الدما
الستوو ،ل او جتد ننا ذا أم نا
التةيف ،مرونة اخليا  ،االنتبا ّ ،
الهن يز و ختطيطا ا ّ
قي حياع هتاز وتـأي ايبـا ناـع اليـد الرفـ اتـر الـرأ أو اتـر اءبـ ف ـو حيقـ

اطهثنــاي واــةوي ظــاهر ..وميةـ أي يســااد اتــر االاــتغراا ا النــوم هــا انــب يقــوم
الشــح املنطقــة تت ـ الالطاقــة االيبااليــة أو التحفيزيــة الــب ت هتــب لتعه ـ الشــة جيــد
..ه املقدماا ا النوم واليقية تعرفنا قغزى الت رالة التنومييـة ومـا ـد

ليـب ف ـي

الالدمج ــة األا ــا يب ــي أي ق ـ الرات ــة واهل ــدوع لتش ـ ص املن ــوم واي تعي ــد الت ـوازي
النفسي والروتي واءسدا لب الوااـطة التوجـب ىل العقـ البـاط الـ ا يسـتحوذ اتـر
 %01مـ

رااــي الســتطة اإل اميــة اتــر اإلنســاي فاخلطــا ألتنـوميي يبــي أي يتوجــب

ال اع وهدوع و التومااية ىل تت القو الةب الب فينا  ،ولية م الس

أي تعقد

صــفقة ت ـوام واتفــاا معــب ألنــب األ ثــر قــو واــيطر لة ـ الرااــة املنــوم تــأا لتشــةي
قن ـ ـواا ات ـ ــا وت ـ ـوام لتوصـ ــو ىل احلتـ ــو الثزمـ ــة وجتـ ــاوز أالزمـ ــاا .فةـ ــاي م ـ ـ
الاــروما أي يةــوي املنــوم اتــر طــثع ب ـ قبــا ئ ات ـ الــنفة و تي ـ الش

( )0ل نن تو بنناق كعمننود ننو
ول شر بيروت ب ام . 0890

:

ــية

ننم ل نن كو ل كسننيو وجك ن  031ل نن ل ل اكبيننت طبا ننت
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والعقــد النفســية وأا ـرام العق ـ البــاط والع ــثى النفســي ليــتهة م ـ هاماــة التنــومي
الشة ايبا مثهر .
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آلياا النوم
ختتتــف تاج ــة اإلنس ــاي اليومي ــة لتن ــوم تس ــي مرتتت ــب العهري ــة فف ــي األا ــبوع
األو م احليا ينام الرضيع ما متواطب 0اـااة ا اليـوم لةن ـا تتنـاقص مـع العهـر
ىل أي ت

ىل – ااااا ا مرتتة الشي و ة ويقاي اإلنساي قراالة %3

مـ اهــر ا النــوم.وقــد أظ ــرا الدمااــة احلديثــة (نشــرا ا 3113م) تــو جتــام
أجري اتر أ ثر م متيوي ش ص اي األفرا ال ي يناموي لفـهناا أ ثـر مـ -
اــااة أو اق ـ م ـ  -2اــااة يوميــا تــز ا
األفرا ال ي يناموي قعد

طــوم الوفــا لــدي

0مــر تقريبــا ا ـ

ااااا يوميا  .ذا نام اإلنساي اق مـ  2اـاااا ا

 31اــااة فــاي ذلـ يـ ا ىل تـ ا االنتبــا و قاالتيــة لتت ــي  .أمــا ذا تــرم مـ
النوم لفهن طويتة فاي ذل يـ ا ىل ضـعف الهن يـز الـ هين و ضـعف األ اع و زيـا
ا تقب ـ ـ حي ـ ــاعاا اخ ـ ـ ـري و ا مرات ـ ـ متقدم ـ ــة ق ـ ــد

ـ ـ ـ هتوا ـ ــة و تومه ـ ــاا

اضــط ا ية و تــع صــراية اي النــوم ال ــوم ت ــر حيــدث ــث امختــاع تــام ألغتــي
أج ـزاع و اا ــثا اءس ــد و ي ــت
الس ولة و وضو م

ــث امل ــروم ال ــثثث ت ــاالا ي ــت التع ــر اتي ــا

ث ما املخ أيناع النوم و هي-:

أمواى ( اليتا –  ) BETAوارات ا تهناو ال  01ذال الـة ا الثانيـة ومـا فـوا
ذل  ،وهي الب نعي في ا ا أغتي األوقاا ا تياتنا العا ية اند اليقية التامة .
أم ـ ـواى ( ألف ــا  ) ALPHA -وت ـ ـهناو الـ ـ الس ــبعة ىل ا  01ذال ال ــة وه ـ ـ
األمـواى هـي الـب تةهـ وماع الةثـ مـ اإلالـداع العتهــي العيـي  ،فقـد ـاي آينشــت
ا تتـ احلالـة تـ أ تشـف نيريتـب النســبية و ـ ل
ث وي .
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ـهنع الـرا ام وآ يسـوي وغـ ه

أمواى ( لتا –  ) DELTAوتهناو ال ا  1ذال الاا ىل ا

ذال الاا ا

الثانية ويعتهدها الروتانيوي واملشـتغتوي الالبامااـيةولوجي  ،وتشـبب احلالـة في ـا اخلـروى
م اامل اءسد ىل اوامل أ رى فية .
وهنـ ــاو موجـ ــة ماالعـ ــة ال يعـ ــر ان ـ ــا الةث ـ ـ ويعتقـ ــد اي اصـ ــحا الطاقـ ــاا
الفوقعقتيــة او اخلوامقيــة ه ـ م ـ تــتحة

ـ ه ـ املوجــة وتســهر الـ ـ أم ـواى ( ييتــا -

 ) THETAوهي م أمقر األمواى وأندمها  ،و هي وي األمالع ذال الاا ا الثانيـة
ومل يعر ان ا الةث العد )0 ( .
يعتهد التنومي املغناطيسي لتوصو الـاملخ ىل تالـة الـهن الة ـر البطـيع جـداً
( ألفــا أو ييتــا )  ،مث يقــوم الــزمع القنااــاا الــب يريــد زما ــا ا ذه ـ املتتقــي و مية ـ
تقســي النــوم الطريقــة أ ــرى ىل تــالت و مهــا -:تالــة تر ــة العـ السـريعة  :و هــي
الفــهن الــب تســهن ي في ــا ااــثا العـ و هــي ضثـ

% 3مـ فــهن النــوم  ،و هــي

الفــهن الــب ــدث في ــا األتــثم .تالــة اــدم تر ــة ااــثا العـ  -:و هــي تشــغ
مساتة ا تدو

 %م فهن النوم  ،ا تـ اي التنـومي املغناطيسـي تالـة شـبي ا

الـ ــالغفو أو القيتولـ ــة املرحيـ ــة مـ ــع اال ـ ــتث الين هـ ــا ه ـ ــا وضـ ــح ا ـ ـاالقا ف ـ ــالتنومي
املغناطيسي وف ختطيط الدما شبيب الاليقية  ،وم تيي الواقع ف و نوم ولة م
نوع أ ر "هو تالة م الثنوم تتهيز النق اي او اخنفاي مجـة الـواي "(  ، )0فيـب
احلـوا تعهـ وميةـ تعطيت ـا الإيعـاز مـ املنـوم لتشـ ص املن الـوم وهـو مـا ال حيــدث ا

النــوم الطبيعــي  ،ا تالــة التنــومي ترختــي العاــثا أياــا لة ـ لــد و مرتتــة النــوم

( )0اك ن ل سننب وم بر نناكج ل تلننو ل ننذه ك لإلي ننابك Phsyco Feedback Programل عننول
ل متم م ل ب د 2110/00/5 0119
( )0ل تو باق كعمود و  :م ل كو ل كسيو وجك ن . 052
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العهي ـ هنــاو أيعــاز ( الت شــي ) تيــي تت ــتي ااــثا املنــوم ىل مجــة ب ـ
وي ــب متــوترا ااــتيا مث يـ مر الإم ــاع ااــثتب ت ــا ( زالــة الت شــي ) ليــد

مـ

العدها ىل نوم واباا اهي وهو أتس تاالا التنومي املغناطيسي.
ها مية تنشيط ال ا ر وضرير اخلياالا ها نريـد و نشـاع ال ـوم ا امل يتـة
وزيا النشاط اءسدا ومعاءة األضرام النفسية وهو ما ال حيدث ا النوم.
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تعريف التنومي املغناطيسي
 Hypnoتهــة يونانيــة تعــين النــوم Hypnotism / Hypnotic /

 Hypnotistتهـاا ااـت دم لتهـر األوىل مـ قبـ  J. Braidا اـام 0 12
ا تاالب .Neurology
النــوم – التنــومي  -املغناطيســي اا ـ وضــع اتــر نــوم صــنااي حي ـ لإلنســاي
الإ ماي النير مد طويتة اتر شـيع ماـيع أو الـالهن يز ( الفةـر ) ا موضـوع واتـد
انــب نــوع مع ـ م ـ العهتيــة النةوصــية الــب مية ـ أي تســتحدث مــا الوااــطة احلرمــاي
احلســي احلر ــي الت ــوما ،و مــا الوااــطة يــام اثقــاا قدميــة لــدى الش ـ ص املنـ الـوم

مغناطيســيا (  )0وهــو اتــد أشــةا تــاالا الــواي ،الــب تقــع الـ أي تالــة اليقيــة
والنوم فبعض العتهاع يقو انب تالة م الرقا يةوي في ا املرع نالهـاً جزليـاً ومسـتيقياً
جزلي ـاً  .واــا تةــوي م ــحوالة الشــعوم م ـ االاــهن اع العهي ـ ،و التنــومي املغناطيســي
مية أَي ي ا ىل تغي اا طبيعية ونفسية ا أغتي األتياي وا اواطـف الشـ ص

املن ـ ــوم  .ويعته ـ ــد جوهريـ ـ ـاً ات ـ ــر 'املوافق ـ ــة' .فتة ـ ــي ية ـ ــوي الشـ ـ ـ ص قـ ـ ـاالث لتتن ـ ــومي

املغناطيسي  ,يبي أَي يةوي اند ُ مجة معينة م الثقة والرغبـة ا املن ّـوم املغناطيسـي
وال يفتع أية مقاومة.
ويتف ــاوا األف ـرا ىل ت ــد ب ـ ا ا ـ ولة ت ــأيّره ال ــالتنومي املغناطيس ــي .تــو
 % 21-31الشــة اامــة هــا ال يبــوز ااــت دامب اتــر املرضــر ال ـ ي يعــانوي م ـ
االضطراالاا العقتية.
( )0سكوت كوق و وسي ك ليمو ز ل ت ويم ل مغ اطيسك ترجمت يوسف كي ائي لسب
ن 21ل مثسست ل بربيت ل ع ي ت -كلر بال تا يخ
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 : ) 00التّنـومي املغناطيس ّـي تالـة اـاالر

وطب ًقا لت هعيّـة الطبّـيّـة ال يطانيّـة (
لثنتبــا املتغـ  ،هـ احلالــة ميةـ أي تُـ َ الى مـ قبـ شـ ص آ ــر و الــب ميةـ أي
تي ــر في ــا و الطريقــة افويــة ظّـواهر نتي ــة لتــأي اا شــفوية أو شــيع أ ــر .تتاـ ّـه

ه ـ اليّـواهر تغي ـ اا الــواي ا ال ـ ّ ا ر و تسااــية زالــد لإلحيــاع و ظ ــوم أجوالــة
أفة ــام غ ـ مألوف ــة ان ــد الش ـ ص ا تال ــة واي ــب املعتــا  .ظ ـواهر مث ـ التّ ــدير،
الش ـ ـ ـ ـ ــت و اءه ـ ـ ـ ـ ــو ا العا ـ ـ ـ ـ ــثا و تغي ـ ـ ـ ـ ـ اا انقب ـ ـ ـ ـ ــاي وتوا ـ ـ ـ ـ ــع ا األواي ـ ـ ـ ـ ــة
ّ

الدمويـة( ) vasomotricesميةـ أي تي ــر و تــزو انــد التنــومي املغناطيســي .التنــومي
هة ـ أي يعه ـ ات ــر تع ــدي

مج ــة اإليــام والتنبي ــب وال ــتحة ا الســتوو ا ا تي ــام

وانتقــاع املثـ و ديــد االاــت االة والتـ اي يةــوي هلهــا وم بـ ا احلفــا اتــر احلالــة
العقتية والنفسية واءسدية لإلنساي  ،واتر مستوى اإليام اند .
وقـد اــر اإلنسـاي التنــومي املغناطيسـي منـ آال السـن وماماــب اتـر النــا
واحليواناا الالوق نفسب  ،وأاتهد التنومي ا اخل

الشر لألاف وينةر أ ثـر
ها ا ّ

الشــرقي قيهــة هـ ا العتـ تــأيراً الــبعض الةتاالــاا البعيــد اـ املــن

العتهــي ايــر فــوم

العتوم الروتية وتأي مدماة لندي اتر أ الياا و تاالاا امل لف العـر والـب ظ ـرا

ا م ر اصة ا السن املاضية ولة ا مه ا ذلـ واـ م أولثـ املـ لف أاـ
ليعاً مل يطتعوا اتر أيام ه احلر ة الةب الب يقو ان ا الةاتي الفرنسي الش

(جو الوا) ا جريد التتاي ال ا م ا  30يونيو انة ( ( )0011ي ما تدث م
أنواع الشفاع الالتنومي ها يةا يعد مع زاا ،وما ت

م الفوالد م التتق الطري

االاــت واع ،ومــا يــرى م ـ مزايــا االاتقــا ويبــاا اإلما وال ـاوماا املدهشــة الوااــطة
التتباييا ( الت ـاطر اـ العـد )ومسـال اإلتسـا الاملسـتقب  ،وقـراع األفةـام ،وظ ـوم
شـب اإلنســاي ا مةــاي الينهـا يةــوي هــو ا تــب مل يتحـرو .وااــت راى القــو احليويــة
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م ـ اءس ــد (وق ــد توص ــتوا ىل ممس ــا وقياا ـ ا) ويع ــد التن ــومي املغناطيس ــي م ـ العت ــوم
الروتانية اهلامة ،وقد قطع ا تقدمب مراتـ متعـد ا السـنواا األ ـ الااـت دامب
ا معاءــة األمـراي النفســية املستع ــية والعاــوية .وال يــاا البــاتث الشـ ال ــحة
التنومي املغناطيسي وظواهر املعروفة واملألوفـة ووويـب العهيقـة ىل تـد انـب أصـب يـدم
ا تي ـ ـ ــاا الط ـ ـ ــي وا أقس ـ ـ ــام ات ـ ـ ـ ال ـ ـ ــنفة الةتي ـ ـ ــاا اخ ا ا الع ـ ـ ــض ال ـ ـ ــدو
املتقدمة.وقـد قطعـ هـ األوـاث أشـواطا لت هنـة اتـر ااـتقث واـي اإلنسـاي اـ
جســد ا الزمــاي  /املةــاي ،فةان ـ معــو

طــر نــز اتــر الفتســفة املا يــة.ولــية

التنــومي املغناطيســي ه ــا يف هــب النــا وا ــيتة م ـ الواــال الةث ـ ال ــب يس ــت دم ا
الــدجالوي لتشــعوذ و ســي األمـوا الباطتــة خبــدع السـ ى والبســطاع ،الـ واــيتة مـ
ا ـ الواــال الطبيــة الشــافية املبنيــة اتــر أاــة اتهيــة صــحيحة ال ش ـ في ــا وال
ج ـ ـ  ،الي الـ ــدجال اا ـ ــز م ـ ـ اي يـ ــد توا التنـ ــومي املغناطيسـ ــي تق ـ ـ الـ ــدج ،
فيةتفوي الااتغث امسب فقط إلقناع النا قا يقوموي الب م شعوذ )0 (.
يقـو األاـتاذ  .زه ـ

شـي مـدم معـاا التنـومي املغناطيسـي اإلحيـالي مر ـز

قهــة املســتقب لتتــدميي ا الــدمام  :التنــومي املغناطيســي hypnotherapy,أتــد
اجملــاالا العثجيــة الــب ينشــر ااــتعهاهلا ا الوق ـ احلــايل لعــثى العديــد م ـ العت ـ
واألا ـراي املرضــية  ،اصــة النفســية من ــا )00( .وقــد ــاي لتطبيــي – Franz

 Anton Mesmerال ا ولد اام  0 0 -0 21ا قرية منساوية .و احلاص
اتــر ا ت اص ـ  ،األو ا الطــي ،واخ ــر ا اتــوم الثهــوا م ـ جامعــة فيينــا ،
الفا ا اا أتياع ه القدم اإلنسانية القدمية  ،وقد أ تشف الرجـ أنـب ميتـ
( )0جالم حسص ل ت ويم ل مغ اطيسك حقيقت

ميت ببي ة ص ل ج – جري ة ل م ى

( )2لست ل موضوع كص كوق ل برك ت ل غويت ل بلبيت
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تت ـ

القــو املغناطيســية الــب أمساهــا املغناطيســية احليوانيــة animal magnetism

والقــا م اتــر نق ـ اخ ـري ىل تالــة م ـ النــوم و شــفال م ـ األم ـراي  ،ومل ية ـ
الرجـ يعــر ا تينــب أي لتهــخ ـ ه ـ القــدماا اتــر الشــفاع تـ يةــوي الــواي
ها لاً مسهن ياً وت تةوي األمواى الة رالية امل ية ا تالة ألفا .. Alphaوه ما
فــع الــبعض ال امــب الالســحر( )31وآ ــروي اتت ـوا األمــر الأنــب موهبــة اصــة لديــب ،
ولة الة األتوا ف ي قدماا نسانية موجو لدينا اـ ليعـاً لـ ا امتـبط "التنـومي

املغناطيسي" ،الاملسهرية ،وذل نسبة ىل مسهر و اي الطـي العقتـي ا ذلـ الوقـ

غامقــا ا ضــرو م ـ االفهناضــاا والنيريــاا العاــوية املغتوطــة ،ا تعتي ـ األم ـراي
العقتية املشوالة الاملسحاا واملثتياا السطحية ،وجو ا تث ا توازي األ ثط
اءســدية (ال ــفراع ،والســو اع ،والــدم ،والــبتغ ) تيــي تــت معاءــة املــري العقتــي مــا
التعريض العهي ىل ترام االية ،أو الرو شـديد  ،لت ـحي االضـطراالاا ،أو اخلتـ
العاوا املوجو ا البدي.
وقد جاع مسهر ،ومفض هـ ا التعتيـ لألمـراي النفسـية والعقتيـة ،فـافهني أي
الــنفة تتــأير الاإلشــعاع املغناطيســي ال ـ ا يــأا م ـ الةــوي .وم ـ هنــا جــاع التعب ـ (
التنــومي املغناطيســي) .ولتتنــومي مقــدم اتــر اــثى األمـراي ـ اال تثــا  ،اإلتبــاط ،
يبــة األمـ  ،اــدم الثقــة الــالنفة  ،الســيطر اتــر الــوزي  ،اخلــو مـ (احليوانــاا
األليف ـة ،أالمــا

املرتفعــة ،الســفر الالطــالر  ،أالمــا

املز محــة،املغتقــة ،املفتوتــة) ،

س العثقاا الزوجية ،صعوالاا التعت  ،س األ اع الرياضي  ،قاـ األظـافر،
مك يبتق لم ل ت ويم ل مغ اطيسك ضربا كص ضنروي
( )3ال يلم ير كص ل اق وك هم كص ه ك ل
ل بب ص ل عقيقت ل ب ميت ما لم هذل ل ب م لست كص لج سن
ل سعر ول ج وهو أكر ببي
ل مام وخ لع ل اق أو حت لبتزليهم  ،ذل ام الب كص وجنود ل مبينا لألخالقنك فنك ن ل ب نو ولال
أ بعت كبظم ل ب و كعركت أل ها تست بغير كا هك يه فك ل عقيقت.
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مــص اإلصــبع  ،التبــو الــث ما ا النفســي  ،نتــف الشــعر ،التعامـ مــع األمل  ،اــثى
السةر النفسي  ،اثى ضغط الدم النفسي  ،الاعف اءنسي النفسي  ،اثى آالم
الي ــر والرقب ــة النفســي  ،القــدم ات ــر اخلطاال ــة أمــام اءه وم،تأت ــأ الة ــثم (النفســي
السـ ــبي )،ضـ ــعف الش

ـ ــية  ،اإلقـ ــثع ا ـ ـ التـ ــد

 ،س ـ ـ األ اع الدمااـ ــي،

االاـ ــهن اع قب ـ ـ الـ ــوال االاـ ــت ام...اخل ()30ومثـ ــة تقـ ــامير ث ـ ـ ا ـ ـ ت تـ ــو
ااــت دام التنــومي الاــهنجاع ال ـ رياا املفقــو الــب مــرا ا تيــا املــرع هــا اي مثــة
ااتقـ ــا ا ذالعـ ــا م ـ ـ ا اي األش ـ ـ ا
التفاصــي ال ــحيحة لتــاميخ تيــا

املنـ ـ الـوم يةونـ ــوي قـ ــا مي اتـ ــر اي يسـ ــهنجعوا

واملعتومــاا الــب ال يتســىن هل ـ ت ـ رها ا تــا

اليقية(. )33
لقــد ااــت دم مســهر ا جتامالــب ف ـ التنــومي املغناطيســي ال ـ ا أطت ـ اتيــب اا ـ
"املغناطيس ــية احليواني ــة" لة ـ اإل تي ــزا ج ــيهة الري ــد  J. Bredه ــو ال ـ ا االت ــدع
 0ىل الــداياا
امل ــطت ا  .0 12وش ـ الـةت ه ـ التقني ــة موجــة اامم ــة م ـ
القــري اش ـري  .ويع ـ ّـر ال ــالتنومي املغناطيس ــي الي ــوم ،ات ــر ال ــرغ م ـ اخلثف ــاا ال ـ
املـدام  ،الأنـب ظـاهر طبيعيـة ُ ـدث ااـت االة لنـوع مـ اإلحيـاع ختتتـف مجتـب وســي
األش ـ ـ ا  .جع ـ ـ Janet

 P.م ـ ـ التنـ ــومي املغناطيسـ ــي تـ ــدى طـ ــرا التط ـ ـ

 Catharsisالنفســي .هــا أي فرويــد و الرويــر ماماــا  .ولةـ فرويــد اــرااي مــا تر ــب
()0أجرى جرلح بريطا ك خالم شهر أبري  2111أوم م يت جرلحيت ت رى با ت ويم ل مغ اطيسنك بن ال
كص ل م  .وأوضح ل مستشا ل رلحك فك كستشك بري سيو ويام ل بريطا ك أ ه قا بكتح شنق
فك أسك بطص ل بمي مبا ت فتاق يبا ك ك ه وقا ل مت لص با ت ويم ل مغ اطيسك = جوم بنات ر
بوضنننننن ل بمينننننن فنننننن ك حا ننننننت كننننننص لالسننننننترخاء ل بميننننننق كننننننك يكننننننتم لأل ننننننم نننننن ى ل بمينننننن .
وأشا ت ل س طات ل لنعيت ل بريطا ينت ن أم ل ت نويم ل مغ اطيسنك يسنت فنك ب يكنا وفنك أجنزلء
أخننرى كننص أو وبننا كنننيكت أم ل ننرلح لألير ن جنناك جيسننوم قننا بننأ ر كننص 0آالس م يننت تعننت
ل ت ويم ل مغ اطيسك بيص ل مسي يات ول ستي يات كص ل قرم ل ماضك نام كنص بي هنا جرلحنات ت مين
وبتر أ ناء.
( )0سكوت كوق و وسي ك ليمو ز ن 51
31

لينشئ طريقتب اخلاصة ا التحتي النفسي .واتر الرغ م يام العديد م الشـةوو
تو قيهة التنومي فاي هناو اخال مـ األطبـاع يواظبـوي اتـر ااـت دامب الانتيـام ا
هاماــت لتعــثى فامل يــدوي الاــت دامب مـ األطبــاع يعتقــدوي انــب أ ا فعالــة ا تـ
الةث م املشةثا ال حية ( )32ي التنومي املغناطيسي مل يعر لب قدم احلقيقي
ال ملا وف الطبيي اإل تيزا (جيهة الريد) انة ( )0 21م ىل ظ ـام والسـ فيـب
ا اً اتهياً .م هنا صام التنومي ال نااي ااد الطي ومت اات دامب الشة
ه ا اجملا .

()2سكوت كوق و وسي ك ليمو ز ن 92
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ب ا

فسيولوجية التنومي املغناطيسي
النيري ــاا الفس ــيولوجيّة مرتة ــز ات ــر العثق ــة ال ـ الن ــوم و التن ــومي املغناطيس ــي

ولة ـ مقامنــة النــوم الــالتنومي املغناطيســي مل تــدم الالشــة ال ـ ا مية ـ م ـ

ثلــب

معرفــة الفروقــاا اءوهريــة ال مــا توصـ اليــب دهواــة البــاتث فيهــا يتعتـ الــالت طيط
"."electro-encephalographiqueوالالنسـ ــبة لـ ـ ـ الـ ــافتو فانـ ــب ي ـ ــف التنـ ــومي
لي ،املوجو ال النّوم و اليقية فيهـا
املغناطيسي الالنوم اءزلي .ه احلالة لتنوم اءز ّ
ما ــر ،تش ــه مرات ـ ـ  ،hypnoideأو مرات ـ ـ م ـ ـ اإلحي ــاعاا ،ان ــدها ــدث
تغ ـ اا فســيولوجية ،تةــوي مســتحيتة انــد اليقيــة .ه ـ ا الوصــف يــداونا ىل اهــا
ه

احلالة ا طام اليقية املتناقاة ()31
اءاني اال ر ال ا يبي مراااتب واي مل ية لب االير الفسيولوجي املباشر اال

انــب م ـ جــدا ا الت رالــة التنومييــة مية ـ اي نعت هــا الشــروط الثزمــة لتح ــو اتــر
املغناطيسي من ا :
التّنومي
ّ
 اثقة الثّقة ال ال ّد توم و العهي ؟ منب اا مسعية م قب العام ال ا يعيد حياعاا ال وا اتر نغ واتد. -تثبي االنتبا ّ ،ما الطريقة مرلية أو مسعية أو ق هواة م األفةام.

 اءتو أو االاتتقاع اتر الي ر ( مفيد لة ّ غ م ّ ) .قــد ينيــر ىل التنــومي املغناطيســي الااتبــام تال ــة يةــوي في ــا املــرع نالهــا جزليــا

ومســتيقيا جزليــا (  )3أا م ـاال النــوم واليقي ــة وهــو تعري ــف قي ـ ش ــةتيا اال اي
احلقيقة االعد م

ونب يقية او نوم ال هو اهتيـة ااـتغراا مـ نـوع ـا

( )0حاالت ل و ك ل متغير بر ا د أُ يوم ترجمت فوأد تير
()2سكوت كوق و وسي ك ليمو ز ن 018
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شرت

ل وي

يةـوي فيـب

االنساي ا موقع املراقي لثتداث ومشامو في ـا تسـي توصـياا املنـوم ف ـو الواالـة
لتد و اىل اوامل الواي والثواي وهو االمشيف الش

ي والنفسي لتفر .

واتيب فإي فااتية التنومي املغناطيسي تتةوي م قدمتنا اتر انشاع شرو ال ه
 Tranceوال ا مية تقسيهب اىل مجاا أغتب ا يي ر ا تياتنا اليومية طبيعياَ :

-0شرو فيف وفيب يةوي مثم مث (الةس  ،االاهن اع،ختشي اءف ،

ختشي دهواة ااتية ،مشاار الثق والطفو)
 -3ش ــرو متوا ــط وفي ــب مثم ـ مث ـ (تغي ـ الطع ـ والرالح ــة ،النس ــياي،فق ــد
التأمل ،تر اا غ اما ية،هتواة جزلية)
 -2شرو اهي وفية مثم (هتواة مسعية وال رية يباالية ،أفعا غريبة ،فقد
اإلتسا )
ويعتهد التنومي اتر مغبة التاى هل ا النـوع مـ التنـومي  ،فـإذا انـ هنـاو مغبـة
أصب م الس

التنومي والعثى  ،تيي اي التنومي يعتهد اتر احلالة النفسية ث ا.
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وهناو يثث طرا لإلحياع ( :)3
التنومي

 . 0اإلحياع املباشر

) (Direct Suggestion under Hypnosis – D.S.U.H

 . 3اإلحياع غ املباشر

التنومي

) (Indirect Suggestion under Hypnosis – I.S.U.H

 . 2اإلحياع العد التنومي
) (Post Hypnotic Suggestion – P.H.S

الالنســبة لإلحيــاع املباشــر ـ التنــومي ( )D.S.U.Hفــإي ااــت االة الش ـ ص
تةوي مباشر لإلحياع وليس مرتبطة او م حوالة الأا انفعا ااطفي .
امـ ــا اإلحيـ ــاع غ ـ ـ املباشـ ــر ـ ـ التنـ ــومي ( )I.S.U.Hفإنـ ــب يةـ ــوي م ـ ــحوالا
الالتغ اا السيةولوجية لثنفعا  ،فهثثً اذا قتنا لتشـ ص ـ التنـومي انـ اـا

فإنــب ايشــعر الالسـ ونة وال يةــوي ذلـ م ــحوالا الــأا ااـراي لتقتـ أمــا اذا قتنــا لــب

ان اا

ألي املنز حيهنا فإي ااراي القت تي ر اتر الش ص املنوم مغناطيسيا

.

( )0ل تو

باق كعمود و

:

م ل كو ل كسيو وجك ن . 052
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تالة التنومي املغناطيسي
قا األاتاذ (اليو) ا تاالب املسهر (امل اطباا اتر املغناطية احليـوا) :مـ
ض ــه ا ال ــي الن ــوم املغناطيس ــي ال ــب ــدم قـ ـوان الفيس ــيولوجيا ه ــي فق ــد املن ــوم
لإلتســا م ـ ـ شــيع ي ــيبب م ـ غ ـ منــوم فيهةن ـ أي تقطــع جســهب مال ـاً مال ـاً
وي أي يتــأمل أو أي يســتيق " .قــا املســيو ( ولـ ) " ي النوشــا م املر ــز ذا أمشهتــب
لتهن ــوم ف ــث حي ــدث لدي ــب أق ـ ت ــأي م ــع أي ه ـ ا الت ــو ذا مش ــب اإلنس ــاي ا احلال ــة
االاتيا ي ــة يس ــبي ل ــب آالم ــا بـ ـ  .و ذا تثشـ ـ

اص ــية احل ــة ا املن ــوم فتيسـ ـ

اصــية الســهع الأق ـ تثشــياً من ــا فــإي أاي ـ تر ــة أو صــوا ال ي ـ ير اتــر ا ــبب

السهعي أنب وقع ا شت اام .وقد أطتق اياماا نامية جباني فتحة أذنـب ولةن ـا
مع تأي ها اتر حلهب أقنع

م شاهدها أنب مل يتأير من ا أ ىن تأير .ولة ه

احلال ــة ال يتهتــع ــا املن ــوم (الــالفت ) ال الالنســبة لغ ـ منوم ــب ألي ه ـ ا ق ــر ري ـ
شفتيب ال وا اف ميةنب أي يف املنوم ما يريد ا العد يستحي غ أي يسهع
منب شيثاً  ،ال وال أي يرى رو شفتيب و تـي األاـتاذ ( الوتيـب) ا العـض مولفاتـب
اطباً تثم تب ( :نة تعتهوي أننا قـد شـاهدنا النـوم املغناطيسـي وأي لـاً غفـ اً مـ
الد اتر املنةري قد ا الوا جبد اىل املوضوع ونيرو وطتبوا أي يتحققوا الأنفس مـ

صدا ما قدمتب لي و قد تر ت يبرالوي ما يشاكوي فث يتزمنا أي ن ـدا ال مـا
يقع

تسنا م األشياع اخلامقة لتطبيعة .وقـد مأيـت أي تاـوم ذلـ اءـ الغفـ

م النا مل مينع ت و املغنطـة مطتقـاً .وأنـب ق ـر ت ـوهلا أ ـ احلاـوم ميتحنـوي
الأنفس ـ ا ــدم تساا ــية املهغ ــنط فاالت ــدأوا ال ــإمرام ميش ــة فيف ــة ات ــر ش ــفتيب وات ــر
أجنحة من ر مث شةوا جتد شةاً أتدث لب أوماماً فت يشاهد أق تغ وال أق أمل
35

 ،و اي النبض منتيهـاً لتغايـة  ،ولةنـب ق ـر تيقيـب أتـة الةـ اخالم الـب تسـتتزم ا
تت األاها ).

ه ـ ا و ت ــي هـ ـ ا الف ـ مش ــحونة الاملش ــاهداا ال ــب ل ـ ات ــر فقـ ـد املن ـ الـوم

خلاصية احلة  ،ومن ا مـا يعـامي قـوان الفيسـيولوجيا الـاملر  .مـ ذلـ أي الـد تومي
الشـ ـ ي (م ــامى) و (أا ــة و ) اش ــتغث ـ ـ املس ــألة ا مستش ــفر (ا ــتبهني ) ا
فرنســا وأيبتــا اــدم احلــة انــد املنــوم الطريقــة مدهشــة اتــر مكو األش ـ ا  .وم ـ
تو النوشا م املر ز وامشها لتهنوم الاع

ضه جتام ها أاها أتيا الأمالع أوقياا م

قــال متواليــة وجرالــا ذلـ لتــة مـراا فتـ يشــاهد أ ىن أيــر مـ ضـ ر أو أمل انــد .
فش أتد الـد اتر املنةـري ا وجـو تـو النوشـا م املر ـز ا اال نـاع لدهشـتب مـ
ادم تأي فاقهن م اإلناع ومشب ف ر صريعاً ا احلا .
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االمناط الش

ية والتنومي

هنـ ــاو مـ ــا يثب ـ ـ اي العق ـ ـ ق ـ ــد يـ ــد

ا تـ ــاالا اص ـ ــة تشـ ــبب الغيبوال ـ ــة

املغناطيسية يغ في ا م طبيعـة تقبـ اءسـ املـا ا الـيط الفيزيـالي اخلـامجي.وميةـ
ية ىل يثية أنواع مـ الش

تقسي صفاا أو طبيعة الش

ـياا تسـي قـاالتيت

لتتنومي :
األوىل ضثـ ـ الـ ـ ي قـ ـاالتيت متدني ــة أو قتيت ــة ج ــدا لتتن ــومي ويت ــفوي خباص ــية
مسيطر ا اثقا

الش

ية وانده شعوم اهي الاملسـ ولية وا الغالـي يةونـوي

أش اصا غ ااطفي وواقعي ويت فوي الاالهتهام الاملستقب .
الثاني ــة ضثـ ـ الـ ـ ي قـ ـاالتيت االي ــة لتتن ــومي ف ــإا يت ــفوي الاحلساا ــية املرهف ــة
ويةونــوي اــاطفي ا معــامث

ويثقــوي ا اخ ـري يقــة بـ ويهن ــوي أمــومه تقــا

م قب اخ ري فيتعتقوي الاملاضي وينسوي املستقب .
الثالث ــة ف ـ ـ الـ ـ ي يقع ــوي ا متوا ــط القاالتي ــة لتتن ــومي وا ــا تة ــوي ص ــفا
الش

ية ا

معتد ال الش

يت الساالقت .

وأ ا هناو أمرا اتينا ف هـب وهـو أي ـ املهاماـاا الروتيـة أو النفسـية تبقـر
مشـروطة ا مةانيـاا تطويرنـا لتطاقــة الـب منتتة ـا ا ا تنـا لـ ا ـاي مـ الاــروما
اي نواع أفاا تت الطاقة وف اهتية اات دام ا الشة ايبا .
وهـ ا مــا ي ـ م لنــا اي نقــدم معتومــاا افيــة تــو الطاقــة واــب
طرا وأااليي تديثة ..
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ــيت ا وفـ

اات داماا التنومي؟
-0يسااد اتر االاهن اع التام و ااتعا النشاط.
 -3س القدماا اتر الت ر والتعت .
 -2التغتي اتر امل او . phobia
 -1الرشاقة .
 -التوقف ا التد

.

 اثى لتتوتر الزالد والقت . زيا الثقة الالنفة . اثى أغتي احلاالا النفسية اثجا قطعيا ولية م قتا . -0املســااد ا مفــع مجــة مقاومــة اءس ـ لألم ـراي العاــوية واــثى اخالم
املزمنة وال داع املزم .

تالة ألفا ؟
تفــن اتهــاع الغــر ومــدمالي ا االتةــام األاــاليي والتهــامي لتوصــو ىل
تالــة ألفــا العقتيــة وتطــوير الت ي ـ االيبــا  ،من ــا أاــتو وزيــب اــيتفا ( )3
ال ـ ا انتشــرا طريقتــب ا األواــاط األمريةيــة واألوماليــة ومية ـ ت ــنيف ا ضــه
طــام ال ـ  NLPواحلقيقــة أي مبــا ئ اــيتفا وتقنياتــب اــبق ات ـ ال دــة التغويــة
الع ــبية اش ـراا الســن وهــي ال ختتتــف ث ـ ا ا ـ ال دــة الع ــبية .وقــد انتبــب
هذه ل تق يت لجن  www.SilvaUltraMindSystem.comويقنو
( )0مزي كص لإلطالع
شك ح قات
با طاء د وق ك ا يت فك هذه ل تق يت ترس
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ايتفا ىل أمهية الوصـو ىل موجـاا ألفـا والـت تص مـ موجـاا اليتـا الـب ةـ
العق والي ه التهري
ت ـ تســتيق صــباتاً  ،اغس ـ وج ـ مث اــد ىل ا ـريرو دــد ا  ،ضــع
منبب السااة اتر وضع التشغي ( افة أي تستغرا ا النوم ) ونيه ا اتر مالـع
أو ن ــف اــااة تســي الوقـ الـ ا تريــد لتتأمـ  ،أغهــض اينيـ و ع ال الـ
العين يرتفع الإيعا ٍز من ىل األاتر .
( لسبي مل يتعر اتيب الباتثوي العد  ،لوت أي املخ ينتقـ السراـ ـ ـة مـ
الـ( اليتا) ىل الـ (ألفا ) ا تالة مفع الب ال ىل اخلتف )
امل  ،العد ذل أالدأ الالعـد التنـازيل مـ مثـة ىل ال ـفر مـع وقفـة ااـهناتة
اـد ي تتفي هـا (ا ا تـ والـث ريـ شـفة وال صـوا
لثانية واتد ال
)  ،لــو حـ ا العــد الــث تــد مـ أفةــام أو صــوم ذهنيــة تعةــر العــد  ،ولــو
ن ـ تافي ـ ات ــر ال ال ـ العين ـ مرتفع ـاً  ،فإن ـ ات ـ ىل املوج ــاا األلفي ــة
الســراة مــع أو مـ ّـر ضــام في ــا ه ـ ا الته ـري  ،لــو أن ـ فشــت أالــدأ العــد م ـ
جدي ــد  ،ل ــو فش ــت ا يومـ ـ ه ـ ـ ا تـ ـاالع ا الي ــوم الت ــايل  ،أو ت ــع العاش ــر ،
الالن اية اتنت ر اتر اقت وتتهة م التحة ق …!
الع ــد الا ــع أا ـ ـااليع أو أي ــام م ـ ـ هاما ــة التأم ـ ـ ـ ـ الطريق ــة  ،اـ ــتنتفي
تاجت لتعد ىل مالة  ،و اندها ىل العد م مخسوي ىل صفر  ،والعد أيام
أو أاااليع أ رى و ىل العد م مخسة ىل صفر  ،وهة ا  ،تع تـتهة مـ
التحو الانسياالية م ال ـ( اليتـا ) ىل ال ـ (ألفـا ) مـع أو حليـة تغهـض في ـا اينـاو
وترفع في ا الب ال اي ىل األاتر …!( )3
( )0اك ل سب وم  :تق يات ل سيطرة

ل مخ ل زء  2ل عول ل متم م ل ب د 2110/7/03 983
39

هنــاو اــد طــرا إلتــداث تالــة ألفــا ههاماــة التأم ـ مــثث اال ااــا قــد
تـن انـد شـ ص وتتعثــر انـد ا ـر الي مشـةتة التأمـ الةـ ى  ،هـي الزوغــاي
الفةــرا أو التش ــت واخل ــروى م ـ ج ــوهر الته ـري الت ــأمتي ىل جزلي ــاا األفة ــام
وال ــوم واألتااــية الــب التتوانــب ا ـ غــزو العق ـ الة ـ طاقــة الثواــي البــاط
وامل ــزوي ال ــوما واحلســي ل ـ ا اه ـ امل ت ـ اتــر االتةــام املثــاا م ـ الطــرا
التأمتي ــة لتوص ــو ىل احلال ــة ال هني ــة النقي ــة م ـ ال ــفاع والس ــةينة والوص ــو ىل
موجــاا ألفــا  ،والي األفةــام هــي العــال الةبـ ا الوصــو ىل النتــال االيبااليــة
ا التأمـ اهــد املــدمال اتــر االتةــام واــيتة مل ـ ال يســتطيع الــت تص م ـ الغــزو
العقتي املشت لتتأم  ،وهو ااـتغث هـ ا الغـزو وتطويعـب لتعه ـتية التأمتيـة من ـا
:
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أجتــة ا مقعـ ٍـد مـري وأتــر اتــر أي تةــوي لــدي اــااة منب ــة أو أي
تا ــع ا ااتب ــامو أي تني ــر ىل ا ـ ٍ
ـااة ات ــر احل ــالط أو ا مة ـ ٍ
ـاي م ــا  ،وض ــع ا
الال أنـ اـتتأم ملـد يـثث قـال مـثثً أو مخـة قـال أو أا وقـ ترغبـب ،

ألي ديــد الوقـ ا ذهنـ م ـ جــداً لةــي ال تســتغرا التأمـ طويـ فرقــا تنــام
وي أي تدما أو تغرا ا أتثم يقية ال في ا .
اخي أغت ـ ايني ـ وأاــتغرا ا اــد األفةــام الــب ضــر ا ال ـ ه تاملــا ضــر
الفة ــر أو ال ــوم ا ذهنـ ـ وي أي تنش ــغ قحت ــوى الفة ــر  ،الـ ـ أي تع ــدها
فحســي  ،فتــو ن ـ فعت ـ ه ـ ا وانشــغت قحتــوى أا فةــر تــر ا ــاطرو ،
ىل تالة قـد ال تعـد أ ثـر مـ فةـر واتـد ا الدقيقـة فهـا النفـع

فبالنتي ة ت
م ذل .
ت وم ا ذهن منافسة ال اامل م اتهـاع الطيـوم و يـف أاهـا يبـوالي
ا الغاالــاا ومع ـ أ وا ـ امل ت يــة وأج ــز ومنــاظ ه  ،و تهــا مأوا ط ـ اً أو
اصطا و ا توا ا أوماق أا ه ا الط  ،اـتفع أنـ األمـر ذاتـب  ،تقتـنص
الفةر فتهنح ا مقهاً مث تدا ا ضر وال أ ثر م ذل .
اــتفع أن ـ األمــر ذاتــب  ،ا ـ يانيــة م ـ الدقيقــة أو الــثثث قــال أو
الن ــف اــااة مـ تأمتـ اــتثت األفةــام وضنح ــا أمقــام وال مزيــد  .طبعـاً قــد
تأتي فةر م قبي  ( :غريي  ،ال أمت وال أا فةر ) أو مقا تنسر ىل أي
وصت وتةوي الفةـر مـثثً ( هـ وصـت ىل الفةـر مقـ اـبعة أم مثانيـة ) مثـ

ه ليعاً أفةام  ،أو ت ضر صوم أالن أو ش ص ما ا ذهن  ،اا فةر
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يبي أي تس  ،الإيباز ما ير ا الال هو أفةام ينبغي أي ضن مقهاً تع
ت العد الرهة ىل أي ال مزيـد مـ األفةـام لـدي واـت دو تقـو لنفسـ  ،ال
أفةام اندا وه ذا ا اتةوي فةرت األ الب تنا آ ر مق .
قد تر ا الال فةر م النوع ال ا يتةرم وحياو أي يستنب صومتب ا
يتت وتبدو م النوع القوا ال ا ال يريد أي ينسحي م اخليا  ،مثـ هـ
الفةــر اتيـ أي تتـ رها العنايــة ال الـ تبـ ا لــو تسـ ت ا أمامـ اتــر الــوما مث
تـاالع التأمـ ا األفةــام الثتقـة ومثتقت ــا و اطال ـا أمقامـاً  ،مثـ هـ الفةــر
م امل تدوين ا ألن قد تنتفع ا التقاً أو تعاء ا أو تتعام مع ا .
األفةام الـب يغتـي اتي ـا طـاالع اخلـو أو الرغبـة ( الشـ و )  ،هـي أ ثـر
األفة ــام حلاتـ ـاً  ،فعتي ـ ـ ازي ــزا الق ــامئ أي تع ــي أي ل ــية الفة ــر ذا ــا ه ــي

املشــةتة  ،ال ال ـ ضــعف القــدم اتــر الســيطر اتــر م فعت ـ املنبث ـ م ـ ه ـ
الفةر هو وتد املشةتة .
احلقيقــة أي ه ـ ا الته ـري لــية الــالتهري الس ـ  ،لةنــب لــية هــا مية ـ أي
ترتةي فيب أا طأ  ،والغري الوتيد منب هو أي تتعت يف تنيـر ىل أفةـامو
وتعايش ـ ا و أا ــا أش ــياع امجي ــة ال اثق ــة ش ــعومية ل ـ ــا  ،ضامـ ـاً مث ـ أا ـوا
الثقــا أو احل ــر أو الن ــوم أو الطيــوم الــب تعــدها ا أوقــاا فراغـ أو مــا نــا
نفعتب ا الطفولة م ا ّد السياماا املام والنا والن وم .

التمرين الثاني  :التأمل بمراقبة محتوى األفكار
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اخي ا ــت ت ال ــالتوى  ،ت ــوى الفة ــر وذلـ ـ ال ال ــأي تيـ ـ تقت ــي ـ ـ ا
التوى وتة صومتب أو ت غرها و ت التفاصيتب وتبحي ا ج وم وامتباطاتب ،
ال ا تفعتب أي د هوية التوى وضنح ا امسا وال أ ثر م ذل .
ال ال
يف ….؟
تهــا وم ا ا الالـ أو أمــام شاشــة اخليــا فةــر مــا  ،امنح ــا امســا اتــر
ضوع تواها  ،وتب ا لو أمة ل قبـ أي تشـرع ا التأمـ أي تـدوي ا ذهنـ
أو اتر الوما  ،قالهة الاألنواع األاااية م األفةام م قبي :
 -0أفةــام مغبــة ( أو لــو زما صــديقي  ،أضــىن لــو شــاهدا ـ ا فت ـ ،
أضىن أي يفوز فريقنا ا ر القدم…اخل .
 -3أفةــام ــو ( أ شــر أي يفــوتين املواــد  ،أ شــر أي ال يــأا فــثي
ا مواد  ،مقا ال أفوز أو أ سي ا …اخل .
 -2أفةــام ختطــيط ( اــأزوم اهــب ا الغــد  ،اأشــهنى الةتــا الفــث
..،اخل .
 -1أفةام تقييهية ( نقد ش ص أو شيع ما …اخل
وهةـ ا ققـدومو أي تـدوي أا قـد ٍم مـ األنـواع  ،مث تشـرع الالتأمـ و ـاخا
:

أجت ــة مس ــهن ياً وت ـ ـاالع ـ ـ فة ــرٍ ت ــر ا الال ـ ـ والالوق ـ ـ الة ــاا فق ــط
لتشـ يص نوا ــا مث وضــع ا ا اخلانــة املنااــبة الــأي تقــو لنفسـ ا تيـاً " هـ
فةر مغبة …ه فةـر ـو …اخل "  ،مث تـاالع التفةـ وتشـ يص األفةـام
 ،فإي مل تـأا ا الالـ أا فةـر أو صـوم فأنـ التغـ تالـة االاـهن اع اءهيـ
ال ـ ا هــو هــد التأم ـ األو  ،فع ـ ا تت ـ احلالــة الوق ـ ال ـ ا تريــد تــع
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تش ــرع األفة ــام د ــد اً ا غ ــزو ذهن ـ  ،طبع ـاً ذا ضتةت ـ فة ــر قوي ــة وتش ــبث
ال ـ هن ف ــث اتيـ ـ ال أي تس ـ ت ا ا ومق ــة جانبي ــة  ،مث تتـ ـاالع مس ـ التفةـ ـ
و ديد هوية فةر الأي تقو لنفس  ،ه فةر و أو هـ فةـر مغبـة
أو …اخل .
مع ثر هاماة ه ا التهري ايغدو ذهن أ ثر ٍ
صفاع ا أغتـي األوقـاا
وتت نعهة اييهة جتيز ل وال شـ أي تغـدو مبـدااً أو أي تن ـز أاهـا ذاا
طبيعة هامة و اهناتي ية)30(.
االاـ ــتغراا الت ــأمتي وتطـ ــوير تال ــة العق ـ ـ ال ـ ـوااي وتنهيـ ــة الق ــدماا اتـ ــر
الوصو ىل تالة ألفا يعت مد ث لتنهية القدم املغناطيسية  ،اما املد الثـا
ف ــو القــدم اتــر الهن يــز واالتتفــا الاألفةــام واملقــدم اتــر ام جتســة التنــومي
الأمهاصــا ا ونتال ــا املتوقعــة والطاملــة ومعرفــة الــزم الــثزم إل ـراى العهي ـ م ـ
تالة التنومي ي ال تةوي الت رالة امراً اتبياً اتر اثمة تياتب النفسية .

( )0دليكي هنا ي  :مناال تأكن رد لسنت فنك ل تأكن وتق ياتنه ترجمنت اكن ل سنب وم  :ل عنول ل متمن م
ل ب د 2110/8/0 / 801
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مقدمة ا الطاقة
من آال السن اات دم الروتانيوي والنفسانيوي الطاقة لتطوير أنفس
ولقاــايا الشــفاع ومســااد اخ ـري  ،فالنــا يشــعروي الالطاقــة أو الــأير الطاقــة
يوميـاً تــع لــو أاـ ال يعتهــوي  ،واألمــر املثـ اي طاقــة اإلنســاي لــو تولـ ىل
انساي م توليد طاقة رالالية تةفي التد الأ هتب ملد أابوع
رالاع لتهة
امـ  ،واتيــب فهوضــوع الطاقــة م ـ الالنســبة ألا شـ ص ي ــت التطــوير قدماتــب
النفسية والروتية أو لتح و اتر الشـفاع مـ تالـة أو مـري هـا وااـا العـامو
الفقــرا ال تســا م ــاماا التنــومي ل ـ ا وجــي معرفت ــا و يفيــة ا تســا ا وتنهيت ــا
م الدا وتقوية شاما ا احليوية  ،فاليداي مها العاواي املسـت دماي ا التنـومي
و مية تسهيت ا الآالا الي القو املغناطيسية واي مل تة هلـا القـو الـب ختيت ـا
مسـهر  ،هــا وااــا ال تسـت دم تاليــا إلتــداث التنـومي فالتحــدي واإلحيــاع يةفــي
إلتــداث التنــومي املغناطيســي ال ااــا اام ـ حيــالي أياــا لــب وم ب ـ ا التنــومي
جمل ــر رية ــا الإيقـ ـاع وانس ــياالية لتيسـ ـ ال ــد و اىل تال ــة االا ــهن اع  ،ه ــا و
يعتهــد اتي ــا ث ـ ا ا الشــح الالطاقــة أو اــتي الشــحنة املوجبــة م ـ الش ـ ص
لت دلتــب و فيــز النعــا انــد وفقــا لقوااــد ات ـ الريفتةســتوجي  ،فاليــد اليهــىن
أ ا لتشح الالطاقـة املوجبـة ( )+وهـي فـز لتنشـاط  ،ا تـ اي اليـد اليسـرى
أ ا لتشــح الالطاقــة السـالبة ( )-وهــي م ــدئ فعــا وقــا م اتــر االمت ــا و
اي وماي الة ــف م ــع اجت ــا اق ــام الس ــااة يعهـ ـ ات ــر ت ــدف الطاق ــة املوجب ــة
و ومااــا اةــة اقــام الســااة الااــي اتــر الطاقــة الســالبة امل دلــة  ،ففــي تالــة
تنومي ش ص نعه اتر اتي الطاقة لت دلتب و ذا أم نـا يقاظـب نسـت دم طريقـة
التنشيط والتحفيز الالطاقة املوجبة وتست دم األيدا ا التنومي املغناطيسـي ذ رهـا
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ال ــد توم ج ــاغو وه ــي  :اي وض ــع الي ــد اليه ــىن ات ــر اء ــة اليه ــىن لتشـ ـ ص -
الةتــف أو اءب ـ – حيفــز النــوم مــع وضــع اليــد اليســرى اتــر النقــر ( الفق ـراا
العنقيــة ) ( )21و ي تــدلي اءب ـ نــازال ىل اايــة احلــاجب يســااد اتــر النــوم
العهيـ ـ وتس ــت دم هـ ـ الطريق ــة الع ــد غه ــاي اـ ـ الشـ ـ ص و ول ــب املرتت ــة
األوىل مـ التنــومي  ،امـا االنامـ  ،فااــا ضتـ طاقــة بـ أاتــر مـ الــاقي الةــف
ألاـ ــا مر ـ ــز تةـ ــايف الش ـ ــحناا  ،وأاتـ ــر مج ـ ــاا التةـ ــايف ية ـ ــوي ا مكو
األنام  ،ها أي اء ة األمامية م اإلنساي هلا شحنة االبة واخلتفية هلا شـحنة
موجب ــة  ،وهـ ـ ه ــي املرتةـ ـزاا الطبي ــة ال ــب تس ــت دم اص ــة ا الط ــي الب ــدي
والطــي ال ــيين و (األ والريشــر  )20( )Acupressureوالتنــومي املغناطيســي
والعثى الالتهة والعثى الاإلمياي وغ ها (. )23
أما فيها يص املوجاا الدماغية الب ت دم مـ الشـ ص تـا التنـومي أو
العـثى فقـد قـام  .موالـرا الـ )  (Dr . Robert Beckوهـو اـامل
فيزيالي ا اتوم ال م العه وي وااـع تـو العـامل  ،ملعرفـة و ديـد العثقـة أو
االمتباط املتبا هل املوجاا املغناطيسية ومنـاذى موجـاا مـا املعـاء الـ ي
يسـت دموي الطاقـة لتشـفاع أو لتعـثى )  (healersقـد قـام (الـ ) الا تبـام
أ ثر م نوع م املعاء  ،وذل ألي

معاا يتبـع طريقـة اـثى تتفـة اـ

( )0بوم جاغو :ل ت ويم ل مغ اطيسك  .ترجمت بهيج شببام ن 035دل اد 0859
( )0لأل وبريشنننر  Acupressureيمكنننص تبريكنننه ببسننناطت بأ نننه بننن ي بنننالج نننص لإلبنننر ل لننني يت أو
كايسننم باأل وب شننر  ، Acupunctureوقن تننم أي نناد هننذل لإل ننطالح ن ين ل كيزيننائك لأل مننا ك
"وي يا تيص يص" ل ذ يل اجايل ك با يابام فك ب ليات ل سببي يات  ،ويسم ل لي يوم هنذل ل ب نم
بـ "تشيص" ول ذ يب ك "ل تكتيق ص طريق لإلبر أو ل نغط" حيث يهن س ن ت شنيط قناط ل طاقنت
نادة ل تنوليم طاقنت ل لخ ينت
ل عيويت فك ل سم ص طريق ل نغط يها باأل اب كما يثد ن
فك ل سم وبا تا ك ت كيف لأل م و الج ير كص لأل رل ل مرضيت أو ل كسيت
( )2مزي ن كننص ل تكا نني حننوم خننولن ل شننع ات ولسننت لكاتها ل طبيننت لج ن تنناي ل ن تو ة سنناكيت
حمزة زل  :طب كسك ب كسك با ريك و سو وجك ن  – 51دل لألفاق ل ي ة ط0891 2
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اخ ـر.وقـام القيـا هـ املوجـاا أينـاع اءتسـة العثجيـة ،وا تشـف أي موجـاا
ما املعاا ان تـهن الـ و هرتـز الغـض النيـر اـ نـوع أو طريقـة العـثى
املتبعة ،واملفاجأ الب توص لي ا أنب ا تشف أي موجـاا مـا املعـاء أصـب
تر هــا ومراتت ــا الزمنيــة مث ـ موجــاا اجملــا املغناطيســي لــألمي أو موجــاا
شـوماي )  ) Schuman wavesهـ ا اال تشـا الـ أي موجـاا مـا
املعــاء هلــا نفــة تــر موجــاا األمي ،واأل ثـر مـ هـ ا أاــا تــهن مع ــا ا
نفة الوقـ  .وااـتنت أي املعـاا ـاي يأ ـ مـ طاقـة األمي الة رومغناطيسـية
ويست دم ا ا اءتسة العثجية .وه ا يسهر الـ  (Field coupling ).أما
(  .أندميا اميت ) فقد قام البحي آ ر ،تيي وجد أي النـبض املغناطيسـي
) ( magnetic pulseالـ ا ي ـدم مـ يـد املعـاا ) ( healerـاي
هرتز .ووجد أي املعاء ال ي ت دم من
اثجي أ .
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شاماا أو ذال الاا أقـوى هلـ تـأي

الطاقة اإلنسانية والطاقة الةونية
مـاذا نعـين الالطاقـة الةونيـة؟ و يـف هةـ أي نسـت دم ا أو نسـتفيد من ـا؟
يق ــا أي طاق ــة الشـ ـ ص متوازن ــة ان ــدما تة ــوي ـ ـ أجس ــام اهلال ــة ا انسـ ـ ام
وتناغ تام وه ا االنس ام والتناغ يد اتر توازي قوى اءس ووظالفب احليويـة
أيا ــا.مية ـ تعري ــف الطاق ــة هن ــا الأا ــا ت ــدى أش ــةا الق ــو ال ــب نتهت ــع ــا او
نةتسب ا م الطبيعة ..
اي اءسـ الشــة اــام ــاط الالطاقــة األمضـية والةونيــة  ،ويســتهد من ــا
الةث م القدم  ،تيي يستهد تيام الطاقة ها يفر أياـا الطاقـة مـ قدميـب
اي ــاي تافي ــا لـ ـ ا جت ــد اي الع ــض الته ــامي الروتي ــة أو التأمتي ــة تس ــتوجي مـ ـ
الش ـ ص ت ـع نعتيــب ومثمســة األمي مباشــر لةــي يــت ااــتثم الطاقــة و جتــد
هن ــاو ض ــامي يف ــري في ــا اءت ــو ات ــر ا ــاز مثـ ـ السـ ـ ا البثا ــتيةية أو
( الةامال ) لثتتفا الالطاقة وي التهري يقوم وبة ومفع مستوى الطاقة قـا
يتفـاوا مــع طاقــة األمي فيعهـ احلــاجز اتــر اــدم تســر الطاقــة ىل األمي ،
لةننــا ــد اي التهــامي األوليــة يبــي اي تعتهــد اتــر الطاقــة املوجــو ا األمي
لغري ا تسا ا واي تع النعت ضروما جدا ا هاماة التهامي تت  ،وتي ـر
الطاقــة انــد اإلنســاي قــا يســهر ( اهلالــة  ) Auraأو اجملــا الطــاقوا ف الــة
اإلنساي ) (human Auraهي ابام ا أجسام م الاوع يط الاإلنسـاي
وهةـ أي يطتـ اتي ـا ااـ دـا طاقـة اإلنسـاي )  (HEFهـ اهلالـة ابـام
اـ طاقـة ا تغـ مسـتهر ومتواصـ ا احلر ـة وهـر الهـة النهـو والتطـوم .ومـ
املهةـ أي توصـف طاقت ـا الأاـا ا تالـة اـيولة أو غـ ياالتـة متوه ـة أو افتـة
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تســي نشــاط اءس ـ احليــوا والروتــي والنفســي  .ف نــاو أش ـ ا يةونــوي
تسااـ لتطاقــة) (energy sensitiveواملق ــو هنــا الاحلسااــية :القــدم
ات ــر ا تس ــا ا أو الش ــعوم ــا اليسـ ــر أو جب ــد السـ ــيط  ،تي ــي أا ـ ـ يش ــعروي
الالطاقـة ،و قـد يتهةنـوي مـ مكيـة اهلالـة فـوما .أمـا الطاقـة الـب يطنـا ا الطاقــة
الةونيـة هـا ذ ـرا ف ـي أاااـية ا تياتنـا ف ـي يطنـا مـ اخلـامى وتتغتغـ ا
أجســامنا مـ الــدا وتــع نــدا ونقــوا أجســامنا الــب تعتهــد اتــر الاــوع أو
النوم اتاى إل ا ث م الطاقة الةونية وطاقة األمي (.)22
هاتــاي الطاقتــاي يــت امت اصـ ا الأجســامنا مـ ــث مرا ــز أو ا ــثا
الطاقة ا اءس  )21( ( Chakrasوم مث توزع هـ الطاقـة ألجسـام هالـة
اإلنســاي و ـ تيــة م ـ ثيــا اءس ـ فالطاقــة الةونيــة universal
) )energyم ـدم ال ـدو مـ القـو  .ويتتـف امس ـا مـ يقافـة ىل أ ـرى
أو مـ التــد ىل آ ــر وهــر منتشــر ومتغتغتــة ا ـ مةــاي .مـ ذلـ يتبـ أي
هنـاو اثقــة الـ طاقــة األمي والـ اإلنسـاي وأي طاقــة األمي هـ أو الطاقـة
الة رومغناطيســية م ــدمها الطاقــة الةونيــة فحالــة أجســام اهلــاالا الســبعة(لة ـ
هالــة لــوي ) هلــا تــأي مباشــر اتــر صــحة جســهنا تيــي أي أا ت ـ ا ت ـوازي
جس م أجسام هالتنـا ألا مـد مـ الـزم يعقبـب تـأي اتـر جسـهنا ي ـب لـب
وتي ـ ــر أا ـ ـراي مرض ــية .فهرا ـ ــز أو ا ـ ــثا الطاقـ ــة(الشـ ــا راا
م فع ـ ـ
 chakrasلة شةر موقع اتـر العـامو الفقـرا وهلـا لـوي ووظيفـة) مت ـتة ا
( )0ل طاقت ل بشريت بق م ك ام ل مس م ( شر فك كوق ل برك ت ل غويت ل بلبيت )
طوم كعو ِ ل بمنود ل كقنر كككا ينات و نكchakras .
( Chakras)2كرل َز وحيتَ ل تك تَمت ُّ
سننم لإلجمننا ِك ،كننص فننك ل سننم غيننر ل م عننو أَو
َيسننتح حقيقيننت كاديننت مننا ول هننا يسننت فننك ل
ِ
لألرير .وهك لشبه بمستود ات ل طاقات ل روحيت.
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اء از اهلرمو )  ( endocrine systemاندما ال تشعر جيدا الت أا
جـزع مـ أجـزاع جسـه متـأير فاألفةـام املقيـد أو السـتبية تي ـر اتـر شـة
انسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ا دـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةenergy
 blocksأو ا ا تـة مـ ا ـثا الطاقـة وهـ ا االنسـدا يـ ى ىل صـاالة
جسه الاملري )2 ( .وميةن اي تقـوم التهـامي تنشـيط الشـا راا اـ طريـ
ضامي ( )Kundaliniوهـي تتا ّـه تقنيـة يوغـا ( Kundaliniاتـر شـة
األفعــر وانــداليين )ا ااــتعها ( Pranaاهل ـواع احليــوا)،أا ا ـ طري ـ ضــامي
التــنفة وف ـ جدولــة اصــة لتش ـ ي والــزف م ـ املن ـري او اتــدمها .....اخل .
والب الدومها تقوم الفت قنواا الشا راا الب ا اءس .

()3ل طاقت ل بشريت بق م ك ام ل مس م ( شر فك كوق ل برك ت ل غويت ل بلبيت )
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مرا ز الطاقة ( الشا راا )
حيتــوا جس ـ اإلنســاي ات ـر اــبعة مرا ــز مليســة لتطاقــة  -ش ـا را ولع ــا
شا راا -ومية ت وم ه املرا ز اتر شة واماا وام تنطتـ مـ ا ـ
اءس ـ البشــرا الاجت ـا اخلــامى  ،ومية ـ مثتيــة ـ شــا را التواــا اخلــا وفق ـاً
لــهن اهتزازهــا  ،و تهــة ش ـا را تهــة انســةريتية أطتق ــا العتهــاع القــدامر اتــر
مرا ز الطاقة  ،ها تت ه املرا ز الايين اشر مساماً ا اءسد و وم ه
املساماا ي ا الطاقة اىل جزع م أجزاع اءسـ اتـر شـة أمنـاط هتزازيـة
.
( اءس العقتي ) يط جبسهنا املا ا أجسـام نومانيـة اتـر شـة طبقـاا

أوهلا اءس األي ا وهو يتي اءس املا ا ( اءسد ) مث اءس العقتـي واءسـ
الروتي مث اءس الةو والن هي  ...اخل و يعنينا ا هـ ا اجملـا الـيط الاءسـ
الال حة واحليوية والقدم اتر الهن يز والتأم وال ـفاع الـ هين -العقتـي  -تيـي
أنب مرتبط الة األفةام الب تدوم خبتد اإلنساي يتأير ا وي ير في ا.
اتر اـبي املثـا  :الت ـا احلتـ أو احلن ـر م ـدم ا تـة الطاقـة احلتقيـة
أو احلن ريـة ) ( Throat chakraوهـ الع تـة مسـ ولة أو مرتبطـة الةيفيـة
التعب ـ ا ـ أنفســنا وات ــالنا الــاخ ري  .ه ـ تع ـ ا ـ مشــاارو احلقيقيــة ؟ ه ـ
يستهع ل اخ روي ؟ ذا مل تشبع ه الطاقة الالتعب ا النفة اـواع ااطفيـا
أو اقثنيــا أو موتانيــا اــو ت ــدم لـ شــاماا مـ ا تـ تنب ـ وترغهـ
اتر فع ذل وه اإلشام هي الت ا احلت فاألمل يبعتنا ننتبب أ ثر هـا اـب
 ،يتب لنا نقاط م هة لتطاقة من ا:
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-1الطاقة يط النا وتتغتغ ا أجسامنا .
- 2الطاقة تعةة اواطفنا ومشاارنا وه ا ما تي ر هالتنا .
- 3الطاقة تب تالتنا ال حية .
-4املري هة أي يةتشف ا اهلالة طاقـة اـا نة أو ما ـد غـ متونـة
قب ظ وم أاراضب اتر اءس .
-5االنســدا ا دــرى الطاقــة حيــد م ـ أو يقيــد تــدف قــوى احليــا
األاااية ا أجسامنا.
 -6ذا ان تالتنا العقتية والعاطفية غـ متزنـة  ،اـو ت ـب هالتنـا
أياا غ متزنة.
 -7ا ثا الطاقة تعه اتر مـ أو توتيـد الطاقـة الةونيـة األمضـية
ا أجسامنا.
 -8اهلالة متغ الااتهرام( .)2
انــد مشــاهدتنا مل ـريض أو انــدما نســهع النــوع مع ـ م ـ األم ـراي يس ـ
ذل ا العق الباط هعتوماا زنة حل ااـتداال ا اـ طريـ الـواي ،
واند التفة ا نوع مـ أنـواع األمـراي أو انـد اخلـو مـ اإلصـاالة الشـيع مـ
تت ـ األم ـراي  ،تنتق ـ تت ـ الفةــر أو ذل ـ اخلــو ىل اءس ـ العقتــي الــيط
الاءسد وهو الدوم يبحي ا األمشيف اخلـا النـا فـاي وجـد و ال وـي انـب ا
الةــوي تــع يتعــر اتيــب ويب الــب الةـ تفاصــيتب لت ســد املــا ا وهـ املعتومــاا
تنتق ا موجاا ت ال الية ا مساماا الطاقة ..
( )1ل طاقت ل بشريت بق م ك ام ل مس م ( شر فك كوق ل برك ت ل غويت ل بلبيت )
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هن ــاو قـ ـوان فيزيالي ــة وتيوي ــة وموتي ــة ال ن ــدم ا ال أا ــا ذاا ت ــأي ا
تياتنا قانوي اء وهـو قـانوي ـو أاااـي لـب أمهيـة بـ  ،يـنص اتـر أي
ـ شــيع يي ــر ا تياتنــا أو يبتعــد ان ــا حيــدث نتي ــة الهت ـزاز أو ت ال ـ
لطاقتنا الش ية  ،فإذا ن تشعر الشعوم اتيب جداً لفهن معينة ،فإن او
جت طاقة اتبية شبي ة هل ا الشعوم ا تيات وذل ألن اندما تفةر الـأا
الطاقــة
تفة ـ فإن ـ اــو جت الــب لي ـ وت ــد ا تيات ـ .وانــدما تن ـ
الستبية حليات فه املهة أي تشعر الأنـ من ـ القـوى أو سـو  ،هـا أاـا
قــد تســبي ل ـ العديــد م ـ املشــا الــب تثق ـ اهت ـ فيهــا العــد  ،والعةــة
صحي فعنـدما تشـعر الشـعوم يبـا  ..اـعا فـر اـروم ،أو تةـوي اـعيدا جـدا
ا ا ـ ـ ـ نفس ـ ـ ـ  ،فس ـ ــو تن ـ ــده لألشـ ـ ــياع الرالع ـ ــة ال ـ ــب ا ـ ــو ـ ــدث
ل ـ  ،تيــي أي نفــة ه ـ الطاقــة اإليبااليــة اــو ترجــع ل ـ قــر و يس ـ
طريقـ ويبعـ أوضــاا احلاليــة تسـ السـ ولة ومرونــة  ،ومـ املهةـ أي يشــعر
النا الطبيعة طاقتـ أو ذالـ الت ا اـواع اـتبية أو يبااليـة  ،واـو يةـوي هلـ م
فع جتاه ألي تسا اإلنساي الالطاقة يعتهد اتـر اـتوو الشـ ص نفسـب ،
ف ناو أش ا يبدوي أي الااتطاات اإلتسا الالطاقة والعه مع ا السـ ولة
ا ت ـ يبــد آ ــروي أا ـ حيتــاجوي ىل ج ــد أ ثــر ووق ـ أطــو تــع يتفــااتوا
ويشــعروا الأيرهــا ،.فــإذا انـ طاقتـ يبااليــة اــو يشــعر النــا الالراتــة اــوو،
ألي طاقت ـ جتعت ـ يشــعروي الشــعوم جيــد ،أمــا ذا ان ـ طاقت ـ اــتبية فه ـ
البدي ي أي جتد النا يتحاشون ويشعروي العدم الراتة لرفقتـ  ،ولةـي تشـعر
الالطاقة اتاى ىل هاماة التهامي اخلاصة التطوير تقو الطاقة الب منتة ا .
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الشــيع الـ ا يبــي أي نعهـ اتيــب الااــتهرام هــو تنهيــة وتطــوير الطاقــاا
ال ــب منتة ــا  ،وا تس ــا الطاق ــة الثزم ــة لفعـ ـ ش ــيع م ــا  ،ومـ ـ الين ــا التن ــومي
املغناطيســي ال ـ ا يعتهــد ا آليــاا اهتــب اتــر الطاقــة  ،ويــرى الــبعض انــب لــية
لتطاق ــة أا اثق ــة م ــع التن ــومي من ــا امل ــد الوتي ــد لتن ــوم ال ــنااي أو الوا ــيتة
الوتيـد هـو اإلحيــاع(  ، )2ا تـ ينيــر آ ـري ىل اإلحيـاع الأنــب اامـ يــانوا
مية ـ االا ــتغناع ان ــب ألن ــب اام ـ مس ــااد  ،ف ــيهة اا ــت دام الوا ــال احلس ــية
الواا ــطة اخالا من ــا الني ــر والتح ــدي ا ش ــيع الم ــع أو ا اخلط ــوط املرا ــومة
ــوا
الاألا ــو واألال ــيض  ،أو الواا ــطة ج ــاز ت ــداث أصـ ـواا ال ــزم معـ ـ
الس ــااة  ،أو الواا ــطة توجي ــب الا ــوع ات ــر الش ـ ـ ص ا غرف ــة ميته ــة( .. )2
واألمر ا الن اية يت ـص ال ـ ااـت دامنا وتوجي نـا لطاقتنـا الش ـية ف ـ ا الشـيع
تياتنا ونوع الت ام الب خنوض ا.

لب أير ب جداً اتر الشة ال ا تت

( )37يياد ك مرلم ل ت ويم ل مغ اطيسك ن  8دل لإلسرلء لأل دم 2113
()39بوم جاغو ن021
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االاهن اع مد لتحرير الطاقة
التأم ـ ـ واالاـ ــهن اع أج ـ ـزاع م ـ ـ طـ ــط لتحف ـ ــا اتـ ــر ال ـ ــحة النفس ـ ــية
واءســدية وقــد تســااد ا س ـ القــدم اتــر الهن يــز  ،ويعــر االاــهن اع الأنــب
توقــف ام ـ لة ـ االنقباضــاا العاــتية امل ــاتبة لتتــوتر واالاــهن اع  ،و ـ ا
فإنب يتتف ا اهلدوع الياهرا أو تع النوم ( .)20والتنومي املغناطيسي اصـة
يستعه قدم اإلحياع ا اد مرات خلت االاهن اع اند العهيـ  ،لتتـنع ويـا
مغيد والتغتي اتـر التـوتر الفةـرا واهلـواجة واليـأ والقنـوط واالاـتهتاع ويـا
هتعـة هتــوع الالســعا واهلنـاع ( )11تيــي تعتهــد اهتيـة االاــهن اع اتــر املقــدم
العالية اتر الت ي والت وم اإلالدااي  ،وتت اهتيـة الت ـوير اخلـثّا ا الـدما
 ،ففي الدما ختت ال وم ،الّ نّب يتوجي اتينا أي نتعت م جديد يـف نقـوم

ال ل الةفاع .
الت ــوير هــو القاالتيــة اتــر الت يـ و تـ ال ــوم ا امل يتـة او ا الـ ه ،
فاالا ــهن اع والتأم ـ ه ــو الب ــا الوتي ــد لتوص ــو ىل اهتي ــة الهن ي ــز واالتتف ــا
الــالفةر والت ــوم اخلــثا االيبــا لـ ا ف ــو أهـ املــدا لتطــوير القــدماا ال اتيــة
والنفســية  ،واي التــدميي اليــومي اتــر االاــهن اع و ريــر وتطــوير الطاقــة ي ـ ا
الالن ايــة ىل امتث نــا لتقــدم اتــر هاماــة التنــومي املغناطيســي الةفــاع االيــة ألاــا
اءانــي الفــين الاملوضــوع  ،هــا انــب اءانــي الـ ا يســاادنا اتــر هاماــة التنــومي
ال اا  ،وهو اتد أهـ أشـةا التنـومي املغناطيسـي الـ ا ميةننـا أي مناماـب اتـر
( )38د .ب ل ستا برلهيم ل بالج ل كسك ل ع يث ن  023س س ت ا م ل مبرفت – ل كويت 0891
()01جري ة ل ريا
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أنفسنا ال تسا الةث م األمـوم االيبااليـة ،أمـا اءانـي العتهـي ف ـو ا تسـا
املعرفـ ــة الـ ــالعتوم النفسـ ــية و تي ـ ـ الش ـ ــية ملعرفـ ــة العت ـ ـ ومعاءت ـ ــا  .ولتنهيـ ــة
القــدماا النفس ـية اتــر هاماــة التأم ـ واالاــهن اع ولتطــوير ه ـ القاالتيــة ضــام
التهامي الارومية .
ضري ا االاهن اع
يبي اي تعت اي التقدم الالتنومي املغناطيسي مرهوي الالتهامي وزيا املعرفـة
العتهي ـ ـة والفنيـ ــة الاملوضـ ــوع الة ـ ـ جوانبـ ــب وتفاصـ ــيتب  ،لة ـ ـ املتـ ــدم حيتـ ــاى ىل
اهتياا ااـهن اع أوال لةـي يسـتطيع ريـر الطاقـة الـب ميتـ وتوجي ـا لآل ـري
الش ــة ايب ــا واي يةتس ــي م ـ ـ ــث الته ــامي أيا ــا الطاق ــة الا ــرومية ال ــب
حيتاج ــا ا اهتــب فاإلنســاي التعبـ تشــبي ي يعتـ الطاميــة مـ الطاقــة تتنــاقص ال
أاا قاالتة لتشح  ،وهنا اأقدم العض التهامي الارومية .
التهري االو  :أاتتقي اتر ظ رو  ،اتر اريرو و ع ذمااي يسـتتقياي
ات ــر اءنبـ ـ الش ــة متـ ـوازا م ــع جـ ـ ا  ،ال تفة ــر ال ــالزم والالوقـ ـ الـ ـ ا
اتست تةب ا ه ا االاهن اع ال ـ فايتـ مـ الوقـ ( تبـ ا لـو نـ غـ
مرتبط قواد  ،ويفا أي تةـوي لوتـدو وأي تغتـ الـا غرفتـ اتيـ وتوصـي
اخ ري العدم زااج ) .
ضـ ّ قباــب فيـ القــو ويــي تاــغط مكو أص ـاالع اتــر ماتــة ف ـ
القو  ،أنتبب ذهنياً هل القو الب تاغط ا األصاالع اتر ماتـة الةـف  ،تـاف
اتر ه ا الش ّد لعد يوا ولتة مخة يوا مث أم ي قباتي لعد يـوا أياـاً
مث ش ـ ّدها م ـ جديــد لع ــد ي ـوا وهة ـ ا  ،الينه ــا أن ـ ضــام الش ـ ّد والبس ــط ،
أوتي لنفس الالةتهاا التالية " تامٌ ويقيتـة …تـام ويقيتـة …تـام ويقيتـة
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…اخل "  ،ال ـ ـ اا اخي ختي ـ ـ ا ذهن ـ ـ أي قبا ـ ــب ي ـ ــدي تب ـ ــدأي الالس ـ ـ ونة
والتثاق ـ تــدميبياً …أاــتهر الــالقبض والبســط واإلحيــاع الــاحلرام والثق ـ وختي ـ أي
ّفاو يثقثي ويس ناي فعثً …!
العــد الاــع قــال اتشــعر و أن ـ تغــو ا فراش ـ وة ـ يقـ جســه
ال ا شرا الاإلحياع الب .
تينها تنت ي م ذمااي العد الاع قال  ،و الفةرو و ما ت صـو
ااــثا القــدم وق ـ ال ـ اا الته ـري  ،ش ـ ّد والســط وش ـ ّد والســط و حيــاع الــاحلرام
والثق ـ  ،وختيُـ القــدم ومهــا تــثقثي وتس ـ ناي… وتــثقثي وتس ـ ناي تــدميبياً
… وهة ا والي …!
مث أنتق ـ ـ ىل الس ــاق  ،فالف ـ ـ ي فعا ــثا املع ــد ف ــالقفص ال ــدما
فالـ ماا مث العنـ والةتفـ فــالفة مث العينـ وهةـ ا  ،ويــي تنشــد وتنقــبض
ااثا جسه الرليسية الب مية ل السـيطر
وتسهن ي وتس وتثق
اتي ا الواي .
انــدما تنت ــي م ـ ه ـ ا اءــزع م ـ الته ـري وال ـ ا قــد يســتغرا ا الغالــي
ت ـ ـوايل مالـ ــع اـ ــااة أو اشـ ــروي قيقـ ــة  ،اتشـ ــعر أن ـ ـ فع ـ ـثً قـ ــد التغ ـ ـ تالـ ــة

االاهن اع التام .
التهـري الثــا :ختيـ الـأالتم مــا ميةـ مـ الت يـ  ،مةانـاً ها لـاً ميةـ أي
يـرتبط والــة االاــهن اع اءهيـ الــب تــنع ــا اخي  ،ولــية مــثثً مةانـاً ميفيـاً أو
غاالـ ـ ـةً أو موض ـ ــعاً ان ـ ــد الش ـ ــاطئ ا ـ ــب لـ ـ ـ أي زمت ـ ــب واا ـ ــتهتع ال ـ ــاءتو أو
االاهن اع اتر ممتب .
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تـاو أي جتعـ ال ــوم ال هنيـة املت يتــة الغايـة الوضــو وال ـفاع واحلـرام ،
أجع ال وم تية وتافتة الاألصواا ونة ـة البحـر أو النسـال واأللـواي امل تتفـة
لألشــياع املوجــو هنــاو ا مةانـ املـري هـ ا  ،مـ قبيـ لــوي ممـ الشــاطئ أو
زمقـ ــة البح ــر أو ا ــر أوماا الغاال ــة أو اـ ــعف الن ي ـ ـ …!م ــز ذهن ـ ـ اتـ ــر
مفــر اا ال ــوم  ،تــاو أي تشــرو ـ تواا ـ ا الت ي ـ  ،أاتنشـ وت ـ وا
طع األشياع  ،مأل شاشة ال ه الال وم واأللواي واألصواا امل تتفـة …! ـ
ما اي اخليا نشطا و ان ال وم تية  ،ان الفالد أ وأا وأمش .
يقــو ايفــد هــام ا تاالــب ا ـ التأم ـ ( : :)10أنــا ش ــياً  ،تينهــا
مل أذهــي هل ــا
أاــهن ي أختي ـ مش ـ د شــاطئ ممت ــي ا جزيــرٍ منعزلــة ( مغ ـ
ولة ــين مأيت ــا ا التتف ــاز )  ،وهن ــاو أا ــتهتع ( الاخلي ــا طبعـ ـاً ) قـ ـرأى النـ ـوام
واحليتــاي املتقــافز واألمســاو والــزواما ال ــغ والســف الــب ض ــر ابــا البحــر ،
وأختيـ أ أمســع أصـواا األمـواى وهــي تاــر صـ ر الشــاطئ القــو  ،وأاتنشـ
مالحــة البحــر ال ـ وأ ــا أختي ـ أ أت ـ وا زالــد البحــر ومتحــب .العــد أي تــن ا
هاماـة هـ ا التهـري اــد مـراا  ،والعــد أي ينطبــع ا ذهنـ هـ ا املةــاي اءهيـ
ال ا ا هنتب  ،ايتسىن ل التقـاً أي ت ـ ىل تالـة االاـهن اع التـام ق ـر أي

تغزو ذهن صوم املةاي  ،تع الدوي تاجة ىل أي تةرم تتـ اإلجـراعاا الـب
فعتت ا ا املراا األوىل  ،أا ش ّد العاثا والسط ا  ،وش ّدها والسط ا واإلحياع
الالثقـ واحلـرام …! ا أا حليــة تشــعر في ــا الــالتوتر أو اإلج ــا  ،ققــدومو أي
تسهن ي ا يوا ق ر اات ام مةان األي .
( )1دليكي ها ي  :د لست فك ل تأك وتق ياته ل كل ل اكو ترجمت اك ل سب وم  -ل عنول ل متمن م
ل ب د 2110 /01/01 – 899
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نس ــتنت ه ــا ذ ــر اا ــث اي هـ ـ الته ــامي والت ــدميباا تعهـ ـ اوال :ات ــر
تةــوي صــوم ذهنيــة ويانيــا  :تطــوير امل ــاماا الت يتيــة  ،فحالــة االاــهن اع مــع
الت وير تزيد م توقع الن ا وهو ما يتعي وماً م هاً جداً ا ه العهتية.
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العثى الالت ي والت وم
ميةنـ ههــام لتتنــومي أي تــوتي لتعهيـ الوااــطة الت ــوم والت يـ  ،مــا
تريــد الوصــو اليــب مـ نتــال متو ــا  ،فــالعثى الوااــطة الت يـ او الت ــوم جــزع
م اإلحياع املوجب ال ا تةوي أن صاتي التوجيب فيب ( ، ) controlتتعي
اإلما والهن يز اند العهي وما ا تتقي األوامر الب تست دم ا معـب  ،فـاإلما
هي القو الدا تية الب تعطي التوجيب والغاية فيها نعهـ  .ف ـي ضثـ الواـيتة الـب
جته ــع ـ الطاق ــاا اءس ــهانية والعواط ــف وال ــدوافع ا اثق ــة تعاوني ـة وها ف ــة.
ويـ ـ ر أي اإلما تس ــتطيع أي توج ــب الت يـ ـ ا طريـ ـ ه ــا مـ ـ أجـ ـ الت ــو
هد مع  .لية هةناً معاءة ليع احلاالا املرضـية الوااـطة الت ـوير والت يـ
 ،ولة مية أي يسااد الت وير اخلثا واالاهن اع ا العثى.
الق ـ ــدم ات ـ ــر الت ـ ــوم والت ي ـ ـ يب ـ ــي اي نة ـ ــوي متحت ـ ـ ـ ــا  ،قب ـ ـ اي
نس ــت دم ا م ــع العه ــثع  ،ل ـ ا وج ــي الت ــدميي أوال ات ــر هـ ـ التقني ــة اءهيت ــة
وامل هــة  ،واي نت ــوم يفيــة اهت ــا ا وا تنــا العهيقــة ليتســىن لنــا ااــت دام ا
الشة ايبا  ،وم ال الواال املسااد ا اه ضـامي االاـهن اع وجتسـاا
الت ـ ــوير الـ ـ ـ هين  ،األش ـ ــرطة املسـ ـ ـ تة واءتس ـ ــاا اءهااي ـ ــة  ،فف ـ ــي األش ـ ــرطة
املسـ ـ تة يوج ــد تسـ ـ ي ص ــوا لش ـ ـ ص يق ــوم الإ الـ ـ ا تال ــة االا ــهن اع
املطت ــو  ،مث ي ــف لـ ـ ال ــوم ال ــب يب ــي أي تت ــومها ا ذهنـ ـ  ،مت ــدمجاً
الاملشاهد و أاا قطعة م فت أو ضثيتية ،مع موايقر مناابة .وه ا هو املطتو
ا الت ــوير ال ـ هين .وم ـ امل ــد ي هـ ـ األش ــرطة تنف ــع أولث ـ الـ ـ ي يب ــدوي
ص ــعوالة ا الهن ي ــز فية ــوي ص ــوا الش ـ ص و مش ــا اتب م ــانع لتش ــت ال ـ ه .
ه ــا ي املوا ــيقر اخلتفي ــة ض ــافة ىل ال ــوا يش ــةثي ت ــاجزاً م ـ الاوض ــاع
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واالنزيا احلسـي  ،الـ ا قـد يةـوي الـت تص منـب ضامـاً  ،أمـرا غـ ميسـوم ،ومـ
املهة أي تقوم التس ي شريط فيب اإلمشا اا الثزمة تسـبها ذ رنـا هنـا ،ومـ
مث تســتعهتب الهـاً .أمــا اءتســاا اءهاايــة ففي ــا يبتــة اــد مـ األشـ ا ا
تتقــة ،ويبتــة مع ـ املــدم  ،مث يبــدأ الإاطــاع اإلمشــا اا الثزمــة ليــد ت ا
تالــة االاــهن اع وم ـ مث ا الت ــوير ال ـ هين .وهــي منتشــر ا الغــر وناجحــة
جداً .والشـة اـام ميةننـا القـو أي اإلنسـاي ميتتـ طاقـاا ثقـة ذا مـا اـر
يفية تفعيت ا فانب حياف ال ل اتر صـحتب وتوازنـب اءسـدا والنفسـي واحليـوا
 ،وتشـ العديــد مـ الدمااــاا ىل أي التــوتر واالنفعــا والشــعوم الــالقت املســتهر
وغـ ذلـ مـ املشـاار الســتبية تاـر الاءسـ وتسـبي صـاالتب الـأمراي اديــد ،
قـد ال ينفــع اثج ــا الاأل ويــة أو الواــال العثجيـة األ ــرى  ،ولةـ األمــر يبــدو
تتفـا مـع الطـي البـدي الـ ا يعيــد لت سـ توازنـب املفقـو  ،ذ أي ت ـر الزاويــة
ا ـ العثجــاا البديتــة هــو أي الشــفاع حي ـ م ـ الــدا و ي اءس ـ يعــاا
نفســب وه ـ ا م ــا يقدم ــب االا ــهن اع واإلحيــاع ال ـ اا  ،وه ــو ال ـ ا يتطت ــي ج ــدا
السيطا ا الت وم والت ي مث تبدأ اهتية اإلحياع تيي ال تبـدأ اا اهتيـة ت ـوير
ذهين ثا  ،ال العـد أي ت ـب ا تالـة ااـهن اع تـام ( )13فحـ نر ـز ذهننـا
اتر فةر مـا  ،فـإي تتـ الفةـر تتحـو ىل تقيقـة  ،ألي اءسـ يتـأير القـو قـا
يوتي لب ويسعر لتحوي اإلحياع ىل تقيقة ايانية متهواة .
ط اهتيــة العــثى الـ اا ءســهب ( والــب
قعــىن آ ــر  ،ميةـ لتهــرع أي يُنش ـ ّ
قـد تةــوي معطتــة  ،الســبي أفةــام اــتبية واايـة أو غـ واايــة ) مـ ــث تةـرام
( )0كا ك أو يف  :ل ق لت ل كيت ترجمت هي م سريت ن  00دل دكشق طبا ت ط 0880
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هـ ـ ا اإلحي ــاع اش ــروي م ــر  ،وات ــد ي ــر األ ــرى ومل ــد مرتـ ـاي ا الي ــوم ( اين ــاي
ماروالة ا اشري )  ،ف ا هو املطتو لتنشيط آلياا الشفاع املوجو ا
أاهاقنا ( مث ج از املنااة الفسيولوجية املوجو ا أجسامنا ) …!(.)12
وميةـ الوصــو ىل ذلـ الطــرا متعــد  ،وا ـ الطــرا يبــي أي تةــوي
اينــاو مغهاــت  ،وتنفس ـ الطيث ـاً ومنتيه ـاً  ،وااــثت مرختيــة  .وال ي ـ أي

تة ــوي مس ــتتقياً ات ــر اـ ـرير أو جالسـ ـاً ات ــر را ــي  ،وا تال ــة اءت ــو ات ــر
الةراي لية ظ رو مستقيهاً وقـدماو مبسـوطتاي اتـر األمي ويـداو ا وضـع
م ـري  ،فالتأم ـ واالا ــهن اع أج ـزاع م ـ ط ــط لتحف ــا ات ــر ال ــحة النفس ــية
واءســدية و س ـ القــدم اتــر الهن يــز واالاــتهتاع ال ـ ا ي هتنــا ملهاماــة التنــومي
املغناطيسي ألنب يعتهـد اتـر قـدم اإلحيـاع املوجـب لتهن الـوم أمـا ا أطـوام االاـهن اع
والتأم فانب يقدم لنا نتال هتاز ا ضبط النفة وقو اإلما وتنيي ال اا .
ي مــا مييــز املنــوم املغناطيســي هــو قدمتــب اتــر تف ـ ذاتــب وتطــوير متةاتــب
النفس ــية والروتي ــة لـ ـ ا ــاي مـ ـ واجب ــاا ال ــد و ىل جترال ــة التن ــومي ه ــي تعتـ ـ
االاهن اع والتأم أوال  ،مث التدميي اتر اإلحياع و اإلحياع ال اا مث طرا زيا
الطاقة ا اءس وطرا لقاع الطاقة اتـر جسـ آ ـر ،واـندمى العـض التهـامي

الارومية الب تسااد اتر االاهن اع  ،اتها أي هناو ضامي تسااد اتر الهن يز
وتقويــة اإلما  ،ويبــي أي ننتبــب ىل مســألة التــنفة ألاــا م يــز ا ـ التهــامي
فها اتي ال أي تقوم الأ ش ي م املن ري ميتـئ الرلـة الـاهلواع الشـة الطـيع

( )03اك ل سب وم ك هاج ل سي كا فك ل سيطرة
2110/01/01 – 899

ن ل منخ  -ل كلن ل ناكص  -ل عنول ل متمن م ل بن د:
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نسبيا مث زف مـ الفـ الشـة الطـيع أياـا ـرم العهتيـة اشـر مـراا أو أ ثـر ا
اءتسة الواتد )11( .

لالسترخاء ل بن ك ل م ظم فك ل بيادلت ل كسيت يتكوم كص ستت ج سنات الجينت
()00لم ل ت ي
ج ست تستغرق  21دقيقت ويط كص ل ش ص لم يما ق ل ت يبات ن لالسنترخاء فنك ل بينت
م ة05دقيقت يوكيا فك ل لباح ول مساء  /مزي كص لإلطنالع لجن د .بن ل سنتا بنرلهيم  :ل بنالج
ل كسك ل ع يث ن 023
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ضامي التحة الالعق
أغتـ اينيـ  ،مث تر هــا ىل أاتــر (وأنـ مغهــض العينـ ) ويــي تةــوي
نيرت ىل أاتر ،اتر أاا زاوية قدمها  31مجة.
هـ ا الوضــع لتع ـ يســااد املــخ اتــر تـ تالــة ألفــا .العــد ذل ـ والــبطع،
وات ــر فـ ـهناا ،ـ ـ ف ــهن ي ــانيت  ،ال ــدعاً الالع ــد مـ ـ  011ىل وات ــد ا ذهنـ ـ ،

الطريقــة أي تقــو  :مالــة ،مث تنتيــر يــانيت ( )00مث تنتيــر يــانيت  ..وهة ـ ا ىل
واتــد ،مــع تر يــز ـ اهتهامـ اتــر مــا تفعتــب ،وأنـ تنــز مـ  011ىل واتــد
ا أو ضري لأللفا ا ال با .
ـ ال عو ىل مستوى ألفا ،يبي أي تقـو اقتيـاً( :أميـد ال ـعو ـدوع ىل
مستوى ألفا ،اندما أاد م واتد ىل مخسة ..واأشعر أنين أ ثر يقيـة :واتـد
ايناي ،وأاد نفس لفـت اينيـ ـ يثيـة أمالعـة مخسـة ـ العيـوي مفتوتـة ،وأنـا اخي
مستيق ضاماً ،وأنا أتس ا شـيع مـ األو ) ..والـ ل تةـوي قـد تـدمال
لتوصو ىل األلفا ،مث لت روى من ا..
واخي اتي ـ ـ أي تـ ــتعت االاـ ــهن اع ،الـ ــأي تسـ ــهن ي ااـ ــثا جسـ ــه ،
الواتــد العــد اخ ــر ،واالــدأ الالقــدم مث الــوم مث اليــدي مث الــبط  ..وهة ـ ا ىل
أي تنت ـ ــي انـ ــد ال ـ ـرأ  ،مث العين ـ ـ  ،وأ ـ ـ اً جتـ ــد الشـ ــعر ..واتشـ ــعر يـ ــف أي
جسه اي غ مسهن ي ،ال اي منقبااً.
الع ــد ذلـ ـ ت ــوم ال ــر أمامـ ـ أو ات ــر الس ــقف ،والنقط ــة تة ــوي ات ــر
مستوى  1مجة الالنسبة ل .
يبي أي تي مر زاً العيني ومها مفتوتتاي اتر ه النقطة.
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وختي أن ة الأي جفـوي اينيـ تتثاقـ  ،و ا ـا تنغتـ تـدميبياً ،ىل أي
تقفـ االي ـاً ،وأن ـ تعــد م ـ مخس ـ ىل واتــد ..ــرم ه ـ ا التهـري اشــر أيــام،
والعد ذل رم م مخسة ىل واتد.
ـ اتي ا أا وق م اليوم ،أي تتدم اتر أي تقوم الالتأمـ  ،ملـد مالـع
اااة ،مرت  ،أو يثية يوم.
ه التهامي اتساادو اتـر تقويـة يالـ  ،وقـدمت اتـر الت يـ ،
ومعاونت ـ اتــر ت ـ أ ا وشاشــة اقتيــة ،تشــبب شاشــة الســينها الةب ـ  ،وذل ـ
تب ا يال  ،لية تف جفون  ،ولة امى جفون أمام (وهـ ا م ـ
جــداً) وتةــوي اتــر العــد مــهني تقريبـاً ..واتــر هـ الشاشــة اــتطر ـ األشــياع
الب تريد أي تر ز اتي ا ..واتي ا أيااً ختي شيثاً تعرفب جيداً ،الرتقالة ،تفاتـة أو

غ ها ..مر تنز ىل املستوى ها ذ رنا ،وجتع الشيع ال ا ترا أنب تي
أمام  ،وانير ليب الأالعا الثثية ،والاأللواي ،وال تفةر ا شيع آ ر.
 التأم الديناميةي:واخي الدالً م أي نر ز اتر العه املرلي ،مية الهن يز اتر تأمـ صـوا،
مثثً نقو (قيوم) وال وا اايل ..أو الهن يز اتر ماو اهتية التـنفة ،أو اتـر
ناتية نشيطة ا جسه .
ويبي أي نبدأ الهاً الالعد ،لتوصو ىل املستوى املطتو  ..وهـ ا التهـري
حيتاى ىل تر يز قوا ،وار الن ا فيب يعتهد اتر ه ا الهن يز.
وان ــدما ن ـ ىل املس ــتوى ال ــثزم لتتأم ـ  ،ال نةتف ــي فق ــط أي ننتي ــر أي
حي ــدث ش ــيع م ــا ،ال ـ ـ يب ــي أي نتع ــدى تال ــة التأم ـ ـ الس ــتيب ،ونت ــدم ات ــر

االيباالية ،ألي التأم االيبا يتعدى

املشا .
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 تدميي:قبـ ـ الن ــزو ىل تال ــة األلف ــا ،فة ــر ا مني ــر ليـ ـ مـ ـري وا ــام ،وتال ــة
اــعيد ا تيات ـ  ،ت ـ رها ا ا ت ـ  ،مث انــز ىل تالــة األلفــا ..اطــر املنيــر
ات ــر الشاش ــة أمام ـ  ،ــامى ايني ـ التفاص ــيتب (شاش ــة الت ي ـ ) ،وأت ــذ هـ ـ ا
املني ـر م ـ تيــي التــوي والســهع والب ــر والرالحــة ..واــتنده م ـ الفــرا ال ـ
الركية ا تالة البيتا وتالة األلفا.
ومية االاتفا م ه ا التدميي اخا:
فةر ا شيع ي  ،وهو غ مفقو  ،ولة لةي تبحي انب تاى ىل
وقـ املفــاتي مــثثً :أيـ هــي؟ اتــر املةتـي؟ أم ا جيــيب؟ أم ا الســيام ؟ و ذا
ن غ متأ د ،فانز ىل مستوى األلفـا ،وااـت ر آ ـر وقـ انـ املفـاتي
ا يدو .أتيي ه ا املنير ،وتاو أي تت ر :ه أ ها أتد أم ماذا؟
 مثا آ ر لشر القوااد:القااد األوىل :يبي الهن يز والرغبة ا احلا ية املرغوالة الب تريد نتاج ا..
ذا ن تفةـر ا (أو شـ ص اـتقاالتب ا الشـامع ؟) ف ـ ا تفةـ اـقي  ،ألي
املــخ ميَُ ُ ــبُ ويرفاــب ..ولةـ ذا نـ تفةــر ا (ملااــب ا اهـ معـ  ،واألشــياع
الب اأاليع ا والزالال ) فإي املخ يت ويرحيب ذل .
القااد الثانية :يبي االاتقا ا قي احلا ية املرغوالة.
القااد الثالثة :يبي االنتيام ىل أي تتحق الرغبة.
القااــد الراالعــة :م ـ املســتحي أي ختت ـ مســال تعــوا التنفي ـ  ،ويبــي أي
تثت ـ أي الشــر يوجــد فقــط انــد النــا ا تالــة اليتــا فقــط ،ولــية ألفــا ..وال
مية أي يةوي ا تالة ييتا و لتا.
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ولنار مثثً لثاتفا التطبي ه العهتية:
افــهني أي مليس ـ ه ـ األيــام األ ـ لــية اتــر مــا ي ـرام مع ـ  ..مــاذا
تفع ؟
انز ىل مستوى (ألفا) مث ااه الثثث ضامي اختية:
 0ـ اتر شاشت العقتيـة اخلامجيـة ،ا تـ منيـراً تـديثاً ،جتـد فيـب املشـةتة

الب تريد تت ا ..أتي ا الة قو  ،والأق ر التفاصي .
 3ـ أ رى ه ال وم م الشاشة ىل الناتيـة اليهـىن ،وضـع ا ت ـا ،أو
اطر اتي ا أاا اصة الالغد  ،أا اليوم التايل ..وا هـ ال ـوم مليسـ ـاط
الأش ا النية طيبة ،ولدي أ بام تسنة ،وهو اخي ا تالة اـام  .و ذا نـ
تعر أابا املشةتة الب تشغت  ،فت وم فوماً احل الة قة.
 2ـ أ رى ه ا املنير اتر الشاشـة العقتيـة ىل اليهـ  ،وضـع تـب آتيـاً مـ
ج ة اليسام املنير اخا :مليس مر ها تريد ..وااط ال وم احليويـة الثزمـة،
والتف ي الواض  ،مث العد ذل اد م واتد ىل مخسة ..وااتيق وأن متيع
يقة ،الأي ما فعتتـب اـيتحق .و ـ الطريقـة اـت ت ا نفسـ طاقـة قـا م  ،وقـو
ققة)1 ( .
ضري

0

أ) قــف اتــر األمي وم ــز شــعومو الالةام ـ لفع ـ ااــهن اع اتــر اــاق
األمي مث اتر الساا األ رى الـنفة الطريقـة وهةـ ا اليـد اليهـىن فاليسـرى امفع ـا
()05حسص بناق ي نك  :ينف يمكنص إل سنام أم ينتعكم فنك ق نهر شنر فنك ك تن يات كهنا لت ل نتب م
www.maharty.com
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مث تدا ا تسقط وخت ان ا ذهنيا ل مـع الرقبـة امفع ـا قتـيث ملـد قيقـب تـع
ــة الاإلج ــا مث ت ــدا ا تس ــقط لهنت ــا أالي تة ــوي اهت ـ ـ م ــاع لتق ــدم
واليدي ولترقبة وهة ا البط وال دم تع تةوي ا الن ايـة مسـهن يا ضامـا طالبـا
لتراتة والسةوي العد اء د ال ا ال لتب
) ـ أنفااــا اهيقــة وي اــد مع ـ ومــع ـ ش ـ ي وزف ـ  ،اشــعر
نفس ان تسافر العيدا ا جسه الفيزيقي وترت انب اتشعر الـ ل فعـث
العد فهن تقام الثثث قال انـ الالفعـ الـدأا تغـا م هـ ا اءسـ ال شـعوميا،
أالي وأن ا ه احلا اتةوي مستشعرا لثثية أموم وهي :
 / 1الذاكرة

 ..فسو تتعام مع نفسـ وفـ مـا تتـ ر مـ أتـداث وجتـام وصـوم
ذهنيــة ال ماالــط هلــا وه ـ ا املســتوى هــو ال ـ ا اــو يســعف ا وي ـ األم ـواى
الفةرية ىل صوم وأتداث تفسر وف ما هتب أنـ مـ مشـاهد و ـ اا تزنـة
ا دا ال ا ر .
 /2قدراتك الخالقة

قعــىن ان ـ أالي اتــر أهبــة املعرفــة االش ـراقية لتتقــر االنطبااــاا واألم ـواى
الفةرية ففي ه ا الوق الال اا تةوي ا أمقر املستوياا وأ ـع األوقـاا لتتقـر
الراال الفةرية .
 /3قدراتك العالجية
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أو قعــىن آ ــر اإلحيــاع الـ اا ف نــا ميةنـ أي تســتغ هـ الغيبــة اخلفيفــة إلماــا
اإلحياع ال اا لعثى اـتوو اـيع أو اـثى مـري ااـا فالشـعوم هنـا ا قهـة
االنتبـا فعنــدما تبـدأ الاإلتســا الاإلج ـا العــد قيقـة مـ الـدع التهـري تيــي أي
اهتي ــاا االا ــهن اع ل ـ تس ــتغرا من ـ ث ـ اً ( 0 - 01قيق ــة ا اءتس ــة ).
اها مية أي يشوش ذلـ لـ ا
وامل أي تنف التعتيهاا وتر ز الشة تام العيداً ّ
ا ــهن مةانـاُ ها لــا العيــداً اـ الاوضــاع .والعــد أي ت ــب مســهن ياً ضامـاً تســتطيع
البدع العهتية الت وير ال هين الب ضاما ا .مث اإلحياع.
ضري

3

اا ــتت ات ــر ا ـ ـرير أو أمية ــة أو اجت ــة ات ــر را ــي ،مث أغت ـ ـ ايني ـ ـ واال ــدأ
الالتنفة البطع وانتيـام  ،مث االـدأ التةـرام اءهـ اختيـة ا قتبـ مـر أو ا ثـر ( انـا
مسهنخ مسهنخ الشة ام ال اشعر الالتعي و أي جسـدا يطـ  ...اخل )  ،مث
م ــز ا ذهن ـ أينــاع ذل ـ التوجيــب امــر االاــهن اع اتــر جــزع م ـ جســه ــأي
تقو ( أمخ اليد اليسرى) م ز ا ذهن اتر اليد اليسرى  ،وهة ا لبـاقي أجـزاع
اءس .و أن تقوم الف ت ا ا جسدو ويي ال تشعر ا التاتا .
( ّي أق ــدامي مس ــهن ية ضامـ ـاً ،ق ــدمي اليس ــرى مس ــهن ية ضامـ ـاً ،ــاتتي األيس ــر
مسهنخ ،وأيناع ااهن اع قدمي اليسرى فـإ أصـب مسـهن ياً أ ثـر فـأ ثر .واخي،
فإي ااتة السـاا ت ـب مسـهن ية ضامـاً ،مسـهن ية تقـاً .وينتشـر االاـهن اع ىل
أات ــر ا ــاقي اليس ــرى وف ـ ـ ا األيس ــر .واخي ،ف ــإي ا ــاقي اليس ــرى ت ـ ـا ق ــد
أصبح تقاً مسهن ية ضاماً)ّ .رم نفة الشيع ،العدها ،اتر الساا اليهىن.
( واخي ،ينتشــر االاــهن اع ىل أاتــر جســهي .أصــب توضــي مســهن يا ضام ـاً،
ـة الال ـ ــد ع
و ـ ـ اا ـ ــثا الط ـ ــين مس ـ ــهن ية ،نع ـ ـ ا ـ ــا مس ـ ــهن ية تق ـ ـاً .أت ـ ـ ّ
واالاهن اع والراتة ،فةأي هناو مشة ا قعر معدا تشع الالد ع ال ا ينتشـر
ا ـ جســهي .واخي تســهن ي ااــثا صــدما وت ــب مســهن ية جــداً .ي
جسـهي ي ـب مسـهن ياً .تسـهن ي اخي ااـثا أ تـاا وت ـب مسـهن ية
ضام ـاً ،هــا هــو تــا ليــع ااــثا جســهي الــب اتســتهر الااــهن ال ا .واخي
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تســهن ي ااــثا ذمااــي األيســر وت ــب مســهن ية تق ـاً .أصــبح اخي يــدا
اليسرى مسهن ية ضاماً ،ها هو تا الاقي أجزاع جسهي.
ّرم نفة الشيع ،العدها ،لت ماع األمي واليد اليهىن.
( تســهن ي اخي ااــثا مقبــب .نع ـ اــا ت ــب مســهن ية تق ـاً .وي ـ هي ـ
الش ـ ــد املوج ـ ــو ا مقب ـ ــب وت ـ ــب العا ـ ــثا مس ـ ــهن ية .نعـ ـ ـ  ،أص ـ ــبح ـ ـ ـ
العاثا ا تف الرقبة مسهن ية ضاماً .وتسهن ي اخي ااثا وج ـي وأذ
وم ــا ت ــو اي ــين .وتس ــهن ي اا ــثا احل ــاجب  ،نعـ ـ  ،ـ ـ اا ــثا وج ــي
ومأاـ ــي ت ـ ــب مسـ ــهن ية جـ ــداً ،هـ ــا هـ ــو تـ ــا الـ ــاقي أاـ ــاع جسـ ــهي) .ه ـ ـ
التـدميباا تعينـ اتــر اي ت ـنع تالــة حيــاع ايبااليــة لشـ ص يـرا تنوميــب ( انـ
أالي تشــعر ال ـ  ...ااــثا اــاق تســهن ي  ..ااــا مســهن ية  ....اخل ) وهـ ا
م اال التنومي املغناطيسي .
ضري

2

ااتشعر وجو شاشة اليااع أمام تغطي شيع ااو ويبي أي تشعر أي
الياض ا يب رو وتشعر القوتب الـأي تبـدأ ا ـا صـوم الشـ ص الـ ا أنـ تـو
تتق ــر ما ــالة  ،أو ما ــال فةري ــة ان ــب ومن ــب ول ــدي يق ــة ا اقتـ ـ الب ــاط ان ــب
القدماتب أخلثقب انب ايسعف ا تتقي االنطباااا  ،وما اتيـ اـوى تسـ يت ا
م ث ذا رت اليقية مـع االهتهـام الال ـوم الـب هـ مع ـا نباـاا تسـية
أا مشاار هيز خبث أية صوم ال قيهة هلا تسيا  ،فبعض العتهـاع يقولـوي اي
اثمة ال وم الب ه مع ا نبااا تسية م غ ها تستهر مع فـهن طويتـة
مق ــا ا ــااة أو أ ث ــر مرافق ــة ملش ــاار معين ــب  ،أم ــا ال ــوم ال ــب ت ــأا وت ـ هي وال
تزا ـ فــث قيهــة هلــا ،وم ـ األفا ـ اي تــت اهتيــة التهــري مــع اق ـ أو اقــو
اخ ـري وق ـ اي يةون ـوا نــاله ف نــا تســتطيع التغتــي اتــر اقبــة اس ـ وهــي
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اقبة أا لو انوا يقي ف ناو اقبة ( الشعوم ) وأن اند الت اطر( التتبـايي
) تاى اطبة الثشعوم في ( .)1
التهري

1

وهو اتد أه ضامي الطاقـة واالاـهن اع املسـت دمة اامليـا وتسـهر الــتقنية النقطـة
الواطر ( .)1 ( ) Technique Navel
 -0جد ل مةاناً ها لاً منف ثً ا النا ولية غرفت مثثً العد أي تغت
البا وتف اهلاتف وتنبب اخ ري العدم اإلزااى .
 -3أضط ع اتر ظ رو اتر اريرو وأغت ايني .
 -2تــنفة البطــيع والعهـ شــديد  ،ويــي ترتفــع معــدت
اند الش ي و بط ت الزف .

ذ ضتتــئ ملتيـ الــاهلواع

 -1ث ه ا التنفة العهي ( م الرلة ) ق الهن يز ا ذهن الدا تية اتر
ارت أو مر ز البط  ،أا ختيـ صـوم هـ املنطقـة ا ذهنـ وضسـ الال ـوم
ّ
م أج طر القية ال وم الب تدوم ا اخليا .
 أاــتهر الــالتنفة العهيـ ( مـ الرلــة و لي ــا ) الـ اا اخي الـ ا تتهسـ فيــبالسر الالعرالية )  ،و تها
ا يال ال وم منطقة واط البط ( أو ما نسهي ا ّ
وفـدا اتــر الـ ه أفةــام أ ـرى أطر هــا البســاطة والـدوي تــوتر واـد ىل مــا أنـ
اتي ــب .هـ ـ ا التهـ ـري البس ــيط ي ــد فق ــط ىل الرات ــة النفس ــية والت في ــف مـ ـ
التــوتراا الع ــبية  ،وميةـ أي تــن ا الوصــو ىل تالــة االاــهن اع التــام العــد
قيقــة أو قيقتـ مـ م ــاماة األفةــام وال ــوم الدا تيــة األ ــرى  ،وأتيانــا قــد
تاى ىل وق أطو .
( )01ل مبا ت ل كسيت با طرق ل طبيبيت بق م بي كعسص شر فك كوق كبابر.
( )07اكنننن ل سننننب وم تق يننننات ل ت ننننويم ل مغ اطيسننننك ل ننننذلتك ل عننننول ل متمنننن م  -ل بنننن د– 0105 :
.2110/00/02
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مية أي نايف هل ا التهري ذ ـر حيـاع ق ـ ومعـ يسـااد اتـر تسـريع اهتيـة
االاــهن اع م ـ قبي ـ أي تقــو لنفس ـ ا ا ت ـ " أنــا مســهنخ …أنــا مســهنخ
…" تقــو ه ـ ا وتةــرم الينهــا أن ـ تفةــر وتر ــز ذهن ـ اتــر صــوم ( السـ ّـر ) .
وه ا التهري يسااد اتر انبعاث الطاقة م مر ز ا تة السر ( .)1

( )09مزين كننص لإلطننالع ن ل تمننا يص ل كسننيت وتطننوير ل ق ن لت ل ذلتيننت لجن تنناي بننوم جنناغو:
ل ت ويم ل مغ اطيسك و تاي كا ك لو يف :ل قن لت ل كينت وببن ل كتن ل با لسنايكو وجيت ك هنا :
ن ل ك ينر
تطوير ل مها لت ل كسيت مث كت ل اي هوفمام ترجمت فوييت ناجك ل ن فا ك ويعتنو
كننص ل تمننا يص ل مكي ن ة فننك تطننوير حقننوم ل طاقننت ول تر يننز ولإل لدة ول ت نناطر ول تأك ن ....ل ننخ و ن
ل تما يص تبتبر كهمت و ت ربت ل ت ويم ل مغ اطيسك .
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ضامي تنهية الطاقة
ي ـ ـ ض ــامي التأمـ ـ واالا ــهن اع ذا ص ــاتبت ا حي ــاعاا لتحفي ــز الطاق ــة ت ــأا
الالنتي ــة املتو ــا ومــا اتينــا اــوى املتاالعــة واالاــتهرام واــن د اثمــاا التطــوم
واضــحة املعــامل العــد ت ـ مقــا العــد اءتســة األوىل اــت د الفــرا ا نفس ـ قب ـ
التهري والعد فةيف اذا ما ااـتهرا التهـامي تـع الوصـو اىل ا تسـا أاتـر
مستوياا الطاقة النفسية ؟.
 -0تقنيـة البطاميـة الةونيـة The Cosmic Battery Technique
(.)10
أاتتقي اتر ظ رو اتر األمي ويي ة قتهـة األمي العاميـة اـواع انـ
أمي احلديقة أو أمضية الغرفة  ،ع ذماايـ يسـتتقياي ىل جنـي  ،ويـي يةـوي
الــاط الةفـ ىل اخلــامى ج ــة الســهاع  ،و ع اــاقي ميتــداي ىل أق ــامها ويــي
يثمة عي القدم األمي وينفت الاط القدم قتيثً صو السهاع .
 -0أغتـ اينيـ وتــنفة العهـ وتــاو أي تفــر ذهنـ مـ ـ األفةــام  ،اـ
انش ــغال ال ــالتنفة ومتاالع ــة األو س ـ ال ـ ا ي ــد ىل الرل ــة ت ــامثً ال ــحة
واحليا والزف ال ا يرى آ اً معب التوتراا واخلهو والتعي .

 -3العــد ي ـو ٍاي أو مقــا قــال م ـ ه ـ ا التــنفة العهي ـ والتأم ـ ا ــو الــنفة
و روجب  ،اتشعر الأي ليع األفةام األ رى قد ول هام ٍالة واا الـ ه صـافياً
مالقاً  ،أاتشعر صفاع ذهن و واايـاً لـب ومسـتهتع الـب  ،انـدما تستشـعر أنـ
مســهنخ ق ـ الــالتنفة الشــة أاه ـ ويــي تفــر الرلــة الالةام ـ م ـ اهل ـواع وتعيــد
متث ــا الالةامـ أياــا  ،منــا أفعـ هـ ا التتقاليــة وتســي اإليقــاع الطبيعــي لتتــنفة
منا فقط الشة اهي وه ا هو امل  ،أفع ه ا لعشر مراا .
( )0اك ل سب وم تق ينات ل ت نويم ل مغ اطيسنك ل نذلتك شنرت فنك ل عنول ل متمن م  -ل بن د- 0105 :
02 / 00 / 2110
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 -2ذا ن ضام التهري ا اخلامى أفت اينيـ وتطتـع ىل السـهاع الشهسـ ا
( ي اي الوق ااماً ) أو وم ا ( ي اي الوق ليثً )  ،أما ي ن ضـام
الته ـري ا الــدا فــأغت ايني ـ وق ـ الت ي ـ الشــهة أو الن ــوم والقهــر أمــام
شاشة ال ه أو جف الع م الدا .
 -1ختي ه ا ال ا ا السهاع اخي ( الشهة وأشعت ا الفاية الـب ضـأل الةـوي
) أو الن وم والةوا ي واجملـراا واألقهـام الـب ال تعـد .ختيـ ـ هـ ا وأاتعرضـب
ا ذهن وأنيـر ـوم متثتقـة ضـأل شاشـة الخياال ختيـ هـ السـعة الرهيبـة
لتةوي وه ا اءها العيي واإلالداع الرهيـي ا اخلتـ وهـ ا التنـوع املفـرط وتتـ
القو اءبام الب ال د وال تُعد  ،ال ا تالة ختي لة ه ا ألطو فهن هةنة
.
 اخي أف ــر أصـ ـاالع فيـ ـ ات ــر ا ــعت ها وش ــد أصـ ـاالع ق ــدمي ىل األات ــروختي نفس وأن تتتقر فيوي الطاقة الةونية الأصاالع املشراة و أاا هـوالي
ما ام أو ج ــاز ااــتقبا لألمـواى الة رومغناطيســية … ختيـ أي الطاقــة الةونيــة
بط متستتة اـ أطـرا أصـاالع يـدي وقـدمي … ـرم ختيـ أطرافـ و أاـا
هوالي ــاا ( م ـ ج ــداً ) وختي ـ أي الطاق ــة الةوني ــة تتس ــر ا ـ أطراف ـ ل ــتهأل
جسه الالطاقة واحليوية وال حة والقو .
 تنفة العه ومع جراة أو س تأ ها ملتيـ  ،ختيـ نفسـ وأنـتت ــرع ش ــحنة هالت ــة مـ ـ الطاق ــة الةوني ــة  ،ختيـ ـ جس ــدو و أن ــب الطامي ــة وني ــة
تشح م ه ا الفااع العيي ال ا ال حيد .
 ق ـ لنفس ـ ال ــوا مســهوع أو ا ا ت ـ " نــين اشــح نفســي الالطاقــةالةونيــة مــع ـ نفـ ٍ
ـة أمتشــفب  ،ي طــاقب الةامنــة تتســع وتة ـ وتنهــو الشــة
ٍ
نفة أتتقا  ،ي وايـي التنـامي
مهيي  ،نين أغدو أقوى  ،أ ثر ش ااةً مع
تـي
القو الب تةـ وتةـ وتنهـو السـراة  ،نـين أختتـص شـيثاً فشـيثاً مـ
وادم يقب النفسي  ،نين واي القوا وواي م ش يب " .
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 ا هـ املرتتــة الــب اــتةوي في ــا قــد التغـ اليقـ مـ نـ قــوا  ،تــنفةالعه ـ أ ـ وأ ـ وانتبــب ىل ه ـ الطاقــة الــب الــدأا تعــتت ا ا ت ـ ( م ـ
جداً أي نعي وننتبب ملياهر القو ألي ه ا ايعززها أ ثر فأ ثر ) .
 -0ق لنفس اخي  " :قث ه البطامية القاالتة إلاا الشح مراا ومـراا
والــث انقطــاع  ،ميةنــين أي ألــع ـ طاقــاا الةــوي ا ا تــي  ،والالتــايل ميةنــين
ا طاقــة الشــهة وال ـري
أي أمتت ـ القــو اتــر فع ـ ـ شــيع  ،طاقــة الةــوي ّ
والةوا ي  ،أنا قـوا  ،أنـا قـوا لتغايـة  ،أنـا أمتـ ما قويـة وقثـ هـ اإلما
وقث ه البطامية الةونية العييهة القا م اتـر تتقـي الشـحناا الةونيـة اءبـام
 ،قثـ ـ هـ ـ ا ال يبق ــي ا ا ت ــي أا شـ ـعوم ال ــاخلو أو اخل ـ ـ أو الا ــعف أو
الــهن  ،لــية ال القــو والش ـ ااة والثقــة العييهــة الــالنفة  ،أنــا أاــر أنــين ل ـ
أ وي مـ اخي ف ـااداً مـهن اً أو ـوالً أو الفـاً  ،ألي لـية ملثتـي أي يـا
أو ي أو يهن  ،أنا قوا  ،أنا قوا  ،أنا قوا …" .
 -01اخي ق ــر ال ـ ـ في ـ ـ وأش ــب األص ـ ـاالع البعا ـ ـ ا  ،وق ــر الق ــدماي ىل
العاــي ها ويــي تتت ـ ُ القــدماي ويــتثمة اإلصــبعاي الةب ـ اي وتنطب ـ الســاقاي
والف اي اتر العاي ها  ،اخي ختي أي هـ الطاقـاا الةونيـة الـب تتقيت ـا
م الفااع الةـو اخلالـد الفسـي أاـا تسـرا ا جسـه ا ومٍ ال تنقطـع وال
يتسر من ا شيع ىل اخلامى  ،ألي الدالر مغتقة ان البداية والن اية.
 -00ــرم لنفس ـ اخا  " :جســهي مث ـ البطاميــة املتةــرم الشــح  ،جســهي
الطاميــة مشــحونة الالةام ـ الالطاقــة  ،نــين أفــيض الالطاقــة الةونيــة العييهــة  ،اــا
مساماا يا .
تغهر وتشع م
 -03ذا انـ اينـاو مغتقتـاي  ،أفتح هــا اخي  ،أاـض واقفـاً  ،امفـع جســه
اتــر أص ـاالع القــدم مــع مفــع ذمااي ـ ىل األاتــر  ،تــنفة دــد اً العه ـ وق ـ
لنفس اإلحياع التايل  ( :أنا هتتئ الالطاقة  ،أنا مشبع الالطاقة ) .
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ـانع ص ــحي  ،ميةنـ ـ أي تأ ـ ـ محامـ ـاً
 -02ذا ــاي هةنـ ـاً ومل يةـ ـ ل ــدي م ـ ٌ
اا ناً ( لية فاتراً ال اا ناً منا الدمجة معقولة )  ،مث أاقبـب وهـام الـام  ،ـ ا
اــت ت الديناميةيــة الــب تولــدا في ـ اقــي ه ـ ا الشــح الةــو لبطاميت ـ (
جسه )  .ذا اي ت أو تر و ذو ج وم اهيقة جـداً ا اقتـ البـاط
 ،وويي يتةـرم الهـاً وا ـ موقـف تقريبـاً  ،ا هـ احلالـة ـرم التهـري مـرت
ا اليــوم الواتــد ( واتــد ا ال ــبا وأ ــرى ا املســاع ) وملــد يــثث أو أمالعــة
أاااليع  ،لة لو اي ضـعف أو تـر و و تـ ال يي ـر ال ا تاـوم نـا
معين وملراا قتيتة  ،فث تاى ال لتةـرام التهـري ملـد أاـبوع أو الـالةث اشـر
أيام  ،وملرتاي ا اليوم أياا .
 -3مـ ـ ـ الته ـ ــامي املس ـ ــت دمة ا ااتش ـ ــعام الطاق ـ ــة ضـ ـ ـري الةفـ ـ ـ املفت ـ ــوت
ويتت ص قا يأا -:
قف منت با ومد ذمااي البطع ىل األمام وأن مغهض العين وأفـر أصـاالع
البطع مث ضه ا ىل العض  ،موتيا لنفس انـ تقـوم السـحي الطاقـة مـ الـيط
اءــوا و ـأي الطاقــة تــد منســتة م ـ أصـاالع و أاــا يــوط ضــوع تتغتغ ـ ىل
جس ــدو الالةامـ ـ والع ــد الره ــة مـ ـ ال ــزم (  0قيق ــة) اا ــحي الةفـ ـ أليـ ـ
وقر ه ــا م ـ ـ الع ــض واألص ـ ـاالع متت ــقة م ــع العا ـ ـ ا ىل مس ــافة ا ـ ـ واي ال
يبتعــداي أ ثــر م ـ  01ا ـ مــع غهــاي العين ـ اــت د اي هنــاو طاقــة تتحفــز
الين ها و ـأي تـوه هـ الطاقـة قـد ال يـت مثتيت ـا ا البـدع  ،لةـ الالتـدميي
ان د اننـا قـا مي اتـر ااتشـعامها  ،والزيـا الطاقـة انشـعر الوجو هـا تـع واي
ان ـ ي ــدانا متباا ــدت ا ـ العا ـ ها ه ــا ميةنن ــا اي نس ــت دم ه ـ ا األا ــتو
ملعاءة األمراي التقريي الةف م منطقة األمل .
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ضري النوم ال هيب
وهو م االتداع (اوشاوا) () 1
يش اوشاوا ىل تقنية م هة جدا ا هاماة التأم أال وهـي تقنيـة ( النـوم الـ هيب
) وتسـ ــت دم ه ـ ـ الطريقـ ــة م ـ ـرت اي أمة ـ ـ ا اليـ ــوم ا ال ـ ــبا البـ ــا ر قب ـ ـ
اوض م السرير وا التي اند تو و لتنوم وملد اشـري قيقـة وطريقـة هـي
:ت ـ تســتيق ال تغــا م الف ـراش الـ االقــي اينــاو مغهاــت وأن ـ مســتت اتــر
ظ رو مث شـ يقا اهيقـا ميتـر الـرلت مت ـيث ضـوعا اـاطعا الشـهة يـد
م ماا ىل جسدو نوم ذهيب لي و افئ يشحن الالطاقة واحليوية والنشاط
ين ي في ويتغتغ ىل أاهاق مث يرى م أصاالع قدمي .
وانـد طرتـ لتـزف ختيـ طاقــة التيـ امليتهـة تــد مـ أصـاالع قـدمي مت ــة
ا ــو األات ــر ضتثـ ـ الالطاق ــة اهلالت ــة والقوي ــة ــدل وضتثـ ـ الالرات ــة والطهثنين ــة
والسةوي .
يقو اشاوا ي االاتهرام اتر ه ا التهري ملد ش ري حيرم الطاقة االيباالية الـب
منتة ا وتواع مقدمتنا اتـر ااـت دام ا الشـة جيـد فاـث اتـر أاـا تةـوي مـ
أفا التهامي لتعثى م األمراي ) 0( .
اي ه التقنية التأمتيـة تسـاادنا الشـة جيـد اتـر تطـوير طاقاتنـا الدا تيـة وهـي
حيــاع ال تســا طاقــاا ايبااليــة تســاادنا اتــر الــدا ال ـ اا ال ـ ا اتــاى فــاي
أاــا العهـ ا دــا الطاقــة هــو مقــدمتنا اتــر اإلحيــاع الـ اا أوال لةــي نــتهة
م ـ القــدم اتــر اإلحيــاع املوجــب لآل ـري ل ـ ا م ـ الواجــي القيــام الالتهــامي الــب
تنهــي القــدم اتــر ريــر الطاقــة االيبااليــة هــا أاــا تســااد والشــة هتــاز اتــر
معاءة األمراي واحلاالا النفسية والعا اا السيثة مية ملست دمي ه التقنية
( )51جو ج لوشناول  (1966 - 1893).في سنوس يابنا ك كبا نر لبتكنر ظنا ل مايكروبيوتينك ل مب نك
لإل سام كص خالم ل تغذيت ل لعيت .
بك الح لال ظمت ل غذلئيت
( )50ب ل رؤوس حمزة  :فص ل لعت وطوم ل بمر ول ت لو باأل ولم ن  19دل ل رضنولم –سنو يا
2110
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اي يعاءوا األمراي النفسية والعاوية مـ ـث وضـع مـن يـومي ملـد شـ ري
حي ـاولوي في ــب تقوي ــة اإلحيــاع ال ــدا تي املوج ــب لــدفع امل ــري امج ــا أو اا ــت ث
الطاقة ىل الدا .

78

تطوير الطاقة ا طري N.L.P 
التنهية البشرية او تنهية ال اا جـزع م ـ مـ ا ام الـ اا وا ام األ ـر وهـو امـر
م ـ ا هاماــة التنــومي املغناطيســي  ،فــاملنوم املغناطيســي يبــي اي تةــوي لــب مايــة
افيــة الالســب الــب ت هتــب لت ــوي ـ الت رالــة الن ــا  ،فالقــدم اتــر معرفــة
الــنفة وأهــداف ا يس ـ لتفــر اهتيــة صــياغة األهــدا امل هــة ا تياتــب و ام
االولويــاا الاــرومية لتوصــو اىل جــزع م ـ م ـ الش ــية اإلنســانية اال وهــو (
االالداع ) والتنومي املغناطيسي ا تقيقتب ااا الردة لتـواي والثواـي مـ ـث
معرفة املرشحاا النفسية واملعوقاا الب تواجـب الـنفة  ،والتطـوم العتـوم اإلنسـانية
والنفســية ولــدا الةث ـ م ـ الفرضــياا والفنــوي الــب تعه ـ اتــر تطــوير الــنفة
واثج ــا  ،مـ الين ــا اتـ ال دــة التغويــة الع ــبية وهــو مـ العتــوم املعاصــر الــب
ق ــدم الةثـ ـ ا هـ ـ ا اجمل ــا فة ــاي الال ــد مـ ـ امل ــروم اتي ــا لتتعري ــف قحتواه ــا
وأمهيت ا .
ال دــة التغويــة الع ــبية تســهر أتيانــا العت ـ اهلنداــة النفســية التغويــة أو هنداــة
الن ا أو ات ام العق أو ات الردة العق البشرا.
تهة  Neuroتعين ا يب أا متعت الاء از الع يب :
اء ـ ــاز الع ـ ــيب ه ـ ــو ال ـ ـ ا ي ـ ــتحة ا وظ ـ ــالف اءسـ ـ ـ وأ ال ـ ــب وفعاليات ـ ــب -:
الستوو  ،والتفة  ،والشعوم .
تهة  Linguisticتعين لغوا أو متعت الالتغة :
 ل ننـ  NLPهننك لختلننا ك مننت ( )Neuro Linguistic Programmingوتب ننك ل برك ننت
نا م غوينات و يتشنا د
ل غويت ل بلبيت وهك كص لبتكا ل با مام لألكريكينام ل ن تو جنوم غر ن
أبعا قنا بهنا مناء آخنروم  ،كن هم
وبا ر أ ما هما
با ر ا م ياضيات .وق ب غر
ل بيننر ل كسننك ل نن تو كي تننوم ل سننوم  Milton Ericksonوهننو نناح ك سننت ل ت ننويم
ل مغ اطيسننك فننك ل قننا ة لالكريكيننت ول ن تو ة فرجي يننا سنناتير  ، virginia Satirو لئن ل م سننت
ل س ن و يت  ،و شننر غر ن وبا ن ر ل تشننافهما ننا  0875فننك تنناي كننص جننزأيص بب ننولم The
 Structure of Magicوخطا هذل ل ب م خطولت بيرة فك ل ما ي ات
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التغة هي وايتة االت ـا مـع اخ ـري وهـي ا جوهرهـا لتـة األفةـام والسـتوو
األلفا واءه .
والتعب اا املندمجة
تهة  Programmingتعين الردة :
ال دــة هــي طريقــة تشــةي صــوم الع ــامل اخلــامجي ا ذه ـ اإلنســاي ا ـ طري ـ
التغــة ،أا الردــة مــا اإلنســاي وف ـ مبــا ئ التة ـرام او التــدميي اتــر االالتةــام
واإلالــداع او الت ــنيع او اال ت ـزا ....اخل  .و تســتند ال دــة ة ـ اتــر الت رالــة
واال تيام  ،وتقو ىل نتال سواة متهواة .فال دة التغوية الع ـبية تنيـر اىل
قاية الن ا والتفوا اتر ااـا اهتيـة ميةـ صـناات ا  ،وليسـ وليـد احلـ أو
ال ــدفة  .ذلـ أي تــدى قوااــد اهلنداــة النفســية تقــو  :أنــب لــية هنــاو تـ
الـ هــو نتي ــة  ،وليس ـ هنــاو صــدفة الـ هنــاو أاــبا ومســبباا  . .ووظيفــة
ال دة هي :
 -0التغي .
-3التأي .
تغي النفة اوال  ،والاولة لتغي الغ ..
وال دــة ترتةــز اتــر مــا أمهـ مـ جانــي ( اتـ الــنفة ) أا طــرا العــثى فعتـ
ال ــنفة ين ــاق التشـ ـ يص ووض ــع احلت ــو وي أي يبـ ـ ّ الةيفي ــة  ..أم ــا ال د ــة
التغويـ ــة الع ـ ــبية فتنـ ــاق الةيفيـ ــة و ـ ــت ـ ــا  ..هـ ــا أي ات ـ ـ الـ ــنفة يـ ــدم
الس ــتبياا وأا ــبا ا و يفي ــة ال ــت تص من ــا أم ــا ال ـ ـ  NLPفي ــدم اإليباالي ــاا
و يفية الوصو لي ا .
مية تت يص أه الفوالد م ات ال دة التغوية الع بية و ها يتي :
 -0فوالد ذاتية  -ا تشا ال اا وتنهية القدماا .
81

 -3صياغة األهدا و الت طيط الستي هلا .
 -2الناع العثقاا و قي األلفة مع اخ ري .
 -1ا تشا ال ام ال اتية والعا اا الش

ية و تعديت ا او األفا .

 قي التوازي النفسي اصة فيها يتعت الاأل وام امل تتفة لإلنساي .تعتهد ال دة التغوية الع بية اتر مبا ئ من ـا التةـرام فحـ أقـو لنفسـي ومـا
( انين امت طاقة ايباالية واقدم اتر تغي طاقب العقتيـة ا زيـا وتطـوم  ...اخل
) ف ا يعين أنين وج ماالة م ه ا التةرام اىل العقـ البـاط الـ ا اـي م
اىل العه وف ه الراالة تع واي ان ق اال اي اام التةرام لـب الـدوم
ا تنفي ها ها وتقدم ال دة التغوية الع بية طرقا ا ف األ ر ونيامـب العقتـي
وهـ ا ي هتنـا اىل اي نسـت دم معــب الطـرا اال ثـر اتــا لتعـثى اذا اـع لتتنــومي
فرقــا حيتــاى الش ـ ص اىل اإلحيــاع ال ـ ا يعتهــد اتــر تشــةي ال ــوم الب ـرية او
اتــر ال ــوم احلســية او احلر يــة او الســهعية ل ـ ا تقــدم ال ـ  NLPالةث ـ ا ف ـ
األنيهة العقتية اإلنسانية والي العض م اال ه ا العت :
ي العق ـ ـ الب ـ ــاط ال يعق ـ ـ األش ـ ــياع مث ـ ـ العقـ ـ ـ ال ـ ـوااي ف ـ ــو البس ـ ــاطة ي ـ ــزي
املعتوماا ويقوم التةرامها فيهـا العـد تهـا مت ااـتدااكها مـ مةـاي ختزين ـا  .فتـو
تدث أي ماالة ت دـ ا هـ ا العقـ ملـد طويتـة وملـراا اديـد مثـ أي تقـو
الها ا موقف … أنا و أنا و … أنا ا ـيب املـزاى  ،أو أنـا ال
أاتطيع مزاولة الرياضة  ،أنا ال ااتطيع ترو التد … .وهة ا فاي مث ه
الراال اتهناخ وتستقر ا مستوى اهيـ ا العقـ البـاط وال ميةـ تغي هـا ،
ولة مية ااتبداهلا ال دة أ رى اتيهة وايباالية ) 2(.

( )53لبرلهيم ل كقك :قوة ل تعكم با ذلت (س سن ت ل
ل بشريت 2111

ناح )2ن  21و ن  –32كر نز ل ك ن
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ت مينت

اوال :ينبغـي قبـ التواصـ مــع العقـ البــاط ديــد اهلـد الوضــو  ،والســاطة ،
وال ــيغة احلاضــر( ــأي يةــوي اهلــد زيــا الثقــة الــالنفة ،زالــة شــعوم اــتيب ،
زيا احلهـا لتحقيـ هـد أو اهـ معـ  ،الرغبـة ا ـاز اهـ معـ اخل )
قعــىن اــدم ماى ابــام لتهســتقب مث ـ ( اأشــعر الالراتــة ولة ـ يقــو الــدأا
أشـعر الالراتـة ) فـاألو لتهسـتقب والثـا لتحاضـر و ـ ل اتيـب أي حيـ م مـ
ااــت دام أ واا الن ــي ألي العق ـ البــاط يــرفض الاــغط والق ــر فــث يقب ـ أي
ي ـ م مــثثً ( ال تستســت لإلتباطــاا) وأفا ـ من ــا أي ي ـ م ( أنــا واي ـ م ـ
نفسـي  ،أقــاوم اإلتباطـاا اخل ( ولةـ ال يعــين ذلـ أنــب يـرفض ـ الراــال
املبدوع الالن ي  ،الدلي قبولنا لتهن ياا الوام ا القرآي والسنة ألاـا ال تشـعرنا
الالاغط والق ر  ،ال نعت أاا م لدي احلةـي اخلبـ ( أَال يَـعتَـ ُ َمـ َ تَـ َ َوُه َـو
ـف اخلَب ـ ُ  -االيــة  - 01اــوم املت ـ ) ولةنــب يــرفض فقــط مــا يشــعر
التالطيـ ُ
الالاغط والق ر.
يانيـا :يستحسـ تاالـة اهلـد املـرا الردتـب ا العقـ البـاط و تاالـة أاـبا قويـة
واديد تدفع الش ص لتحقي ذل اهلـد فاألشـ ا الـ ي يقومـوي الـإ ماو
أ ال ـ ـ اءي ــد ا احلي ــا يةون ــوي أ ثـ ـر تف ــاكالً ويق ــة ان ــدما يتعتـ ـ األم ــر ال ــبعض
التحدياا اءديد (.) 1
يالثــا:ق ـراع اهلــد وأاــباالب الااــتهرام تــع يألف ــا العقـ ال ـوااي وم ـ مث ينقت ــا
لتعق الثوااي والالتةرام يت الردتب ا العق الثوااي .
األصنا البشرية تسي قوااد NLP
ت ــنف ال دــة التغويــة الع ــبية النــا ىل أصــنا الااتبــاماا تتفــة لةـ مــن
اا ـ ـهناتي ية معينـ ــة ا التفاا ـ ـ و االاـ ــت االة لته ـ ـ يراا الدا تيـ ــة و اخلامجيـ ــة و
الالتايل مية أي نعـي منبـع ت ـرفاا النـا و نعـر أقـر الطـرا لتحقيـ األلفـة
مع و سب و التأي اإليبا في  ،و م ه الت نيفاا :
( ) 50تعكيننز ل مننو كيص وككافننأتهم ،كسن
لألو .2110

هيننا  ،ككتبننت جريننر ترجمننت ول شننر ول تويين  ،ل طببننت
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ت نيف النا وسي جواني اإلنساي الثثية :
( فةرا و اتو ي و شعوما)
ت نيف وسي تغتيي احلوا لدي :
( صوما ومسعي و تة)
ت نيف وسي ما

لتزم وتفاات معب :

( ا الزم و ث الزم )
ت نيف وسي أمناط االهتهاماا لدي

ىل ابعة أمناط :

( م ي ت الالنا  -وم ي ت الالنشاطاا  -وم ي ت الاألما  -وم ي ت
الاألشياع  -وم ي ت الاملعتوماا  -وم ي ت الالوق  -وم ي ت الاملا ) .
ت نيف وسي مواقع اإل ماو :
( م ـ يعــي ا موقــع ال ـ اا  -وم ـ يعــي ا موقــع املقاال ـ  -وم ـ يعــي ا
موقع املراقي ) .
ت نيف وسي األمناط الستو ية :
( التوام  -املسهنضي  -الواقعي  -العقث  -املشت )
ت نيف النا وسي ال ام العقتية :
( م ـ ميي ـ ىل االق ـهنا وم ـ ميي ـ ىل االالتعــا  -وص ــاتي املرجعيــة الدا تي ــة
وصاتي املرجعية اخلامجية  -وم يبحي ا العالد الدا تي و م يبحي ا
العالــد اخلــامجي  -وم ـ ميي ـ ىل اإللــا و م ـ ميي ـ ىل التف ــي  -وصــاتي
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افــع اإلمةــاي و صــاتي افــع الاــروم  -وم ـ يفا ـ اخليــاماا املفتوتــة وم ـ
يفا الطرا الد  -و م يعي ا املاضي أو احلاضر أو املستقب )
ولة منـط مـ هـ األمنـاط م شـراا تتفـة تـدلنا اتيـب  ،مـ أالرزهـا  :السـهاا
اءسدية والستو ية  ،و التغة الةثمية  ،و مهـا أقـوى م شـري لتتعـر اتـر هـ
األمناط .
* األش ا

الب ري :

ه ـ ال ـ ي يتهيــزوي النيــام ضثيتــي أاااــي ال ــرا  ،و مييتــوي اىل التــنفة الس ـريع
م صدومه  ،و التحدث السريع  ،الينها يروي صوماً لت ام و يعتهدوي اتر
تر ــاا ل ــدا أقـ ـواهل  ،و ق ــد يق ــاطعوي غـ ـ ه  ،يتحر ــوي الس ــراة  ،ي ــأ توي
السراة  ،يفياوي الالطاقة  ،و يتحديوي ال وا مرتفع .
ها أا اريعوا التطاال  ،يت وي قراماا فومية مبنية اتر ما يرونب ها يـدفع
اىل امل اطر و اجملازفة الأنفس .
ــث تعامت ـ مــع أش ـ ا ال ـري اتي ـ أي ت ـ ّـوم هل ـ و جتعت ـ يــروي مــا
تتةت انب و أي تتثعم مع طاقت .
* األش ا

السهعيوي :

مييتوي اىل التنفة البطيع  ،يفاتوي اإلمتناع ا الةثم  ،و اندما يتحديوي و
يفعت ــوي ذلـ ـ النـ ـ اا و نغه ــاا ص ــوتية متباين ــة  ،ل ــدي الق ــدم الفالق ــة ات ــر
اإلاتهاع وي املقاطعة .
يتــأىن األشـ ا الســهعيوي ا اإلاــتهاع و احلــديي  ،و اــا ً يت ـ وي قـراماا
مبنيـ ــة اتـ ــر التحتي ـ ـ الـ ــدقي لألوضـ ــاع  ،ف ـ ـ يبهعـ ــوي أ ـ ـ قـ ــدم هة ـ ـ م ـ ـ
املعتوماا  ،و ه مجا قرام تـ مي  ،يقتتـوي اىل أ ىن مسـتوى نسـي امل ـاطر
و اجملازفة .
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مــع النــا الســهعي ــدث الــبطع و وضــو و غ ـ ّ ن ـ صــوت  ،و ق ـ الشــر
الوضع الالتف ي و ش ع املناقشة الطر أاألة صرحية .
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* األشخاص الحسيون :

يتنفســوي اــا ً العهـ و هــدوع  ،و ين ــي اهتهــام الرليســي اتــر العواطــف ،
ل ل فإي قراما مبنية اتر املشاار و العواطف املستنبطة م الت رالة  ،و اند
التعام مع احلسي اتي أي جتعت يشعروي قا تقولب .
لتحدي ـ ــد م ـ ــا ه ـ ــو نيام ـ ـ التهثيت ـ ــي األااا ـ ــي ؟! يب ـ ــي أي نتع ـ ــر أوالً ات ـ ــر
التأ ي ــداا التغوي ــة  ،و ال ــب ه ــي اب ــام اـ ـ ته ــاا و لـ ـ وص ــفية  ،و ه ــي
الالت ــيص أفع ــا و أتـ ـوا و أوص ــا ت ــد ات ــر أي ش ـ ـاً يفاـ ـ نيامـ ـاً
ضثيتي ـاً معين ـاً ا ـ اخ ـري  .و مــع مــروم الوق ـ و الاإلاــتهاع اىل النــا اــو
تدمو أا يفاتوي ااتعها تهـاا و دهواـاا تهـاا معينـة تعـ اـ نيـام
ضثيتي مع .
و أغتي الي أي الش ص الب را او يت أ اىل تأ يداا لغوية ال ـرية مثـ
 :أت وم  ،أمى  ،أم ز  ....الاملعيام اـو يسـت دم الشـ ص السـهعي تهـاا
مث  :ااتهاع  ،تـديي  ،أصـواا  ....أمـا الشـ ص احلسـي فسـو يسـتعه
تأ يداا لغوية م النوع االنفعايل مث تسا  ،ملة ...
ه ا يش اىل أي النا يدم وي جتام العقتية الوااطة ما يرونب أو يسهعونب
أو يشعروي و حيسوي الب  .و ا اـو تف ـ يـف يـدمو النـا اقتيـاً جتـام
قثتي ــة التأ ي ــداا التغوي ــة ال ــب يس ــت دمواا  ،و ا ــو يش ـعر الن ــا ال ـ ي
تف ـ و اتـهنام  ،ذا ااـتطع ضييـز و دـاما تأ يـدا
تتحدث مع أا
التغويــة  ،و املق ــو الاجمل ــاما هنــا  ،موافق ــة التأ يــداا التغوي ــة الــب يس ــت دم ا
اخ روي .
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يفية التواص مع العق الباط
-0االاهن اع التـام الااـت دام التـنفة العهيـ املسـااد اتـر االاـهن اع ( شـ ي
طويـ مـ األنــف  ،مث القــاع األو سـ لفــهن ق ـ ا ـ اءسـ  ،يتبعــب زفـ
طوي م الف مع اطاع اءس حياع الاإلاهن اع تدميبياً ) والعد الوصـو لتتـ
املرتتــة يســتطيع اإلنســاي أي يُرا ـ مــا شــاع م ـ ماــال لعقتــب البــاط الشــرط أي
تة ــوي الرا ــال مرتبط ــة قش ــاار قوي ــة ويقـ ـ التحقـ ـ اهل ــد والعب ــاماا متة ــرم
وتأ يـ ــداا لغويـ ــة يبااليـ ــة ا صـ ــيغة احلاضـ ــر ( انـ ــا متـ ــيع الالطاقـ ــة االيبااليـ ــة او
املغناطيسية ) ...
-3الت ي ـ اإلالتةــاما الأنــب تق ـ ـ أهدافــب مــع وجــو مشــاار افيــة الإمةانيــة
التحقي اتر أي يةوي ذل وهو ا تا اإلاهن اع أيااً .
-2التأم ال اا وهـ ا أم ٌـر حيتـاى ىل تـدمييٍ مسـتهر تـع ي ـ اإلنسـاي ملرتتـة
القــدم ات ــر الهن يــز ا الف ـرا أو التفة ـ ا الش ــيع وهــو ات ــد تقنيــاا ( ال ــزي
 ) Zenوفي ــا شــيع مـ ال ــعوالة فرقــا حيتــاى املــرع اىل اشـ ر لتوصــو اىل ه ـ
الدمجة م التأم  ،ومع ااتطاع اإلنساي الوصو ملرتتة التأم الـ اا  ،يةـوي
قا ماً اتر االت ا العقتب الباط الس ولة .
-1التن ــومي الاإلحي ــاع تي ــي مية ـ السـ ـ ولة بـ ـ ال ــي الرا ــال اإليباالي ــة املطتوال ــة
لتش ص امل ّنوم وذل ا طري التواص مع اقتب الباط .
ُ
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قوان العق الباط
القانوي األو  -:التحة والابط :
أن ـ ـ وتـ ــدو القـ ــا م اتـ ــر تغي ـ ـ تيات ـ ـ ىل األفا ـ ـ  ،ف ـ ـإذا أم ا السـ ــعا
والن ا اتي أي تف قانوي السببية ف هاً اهيقاً وتطبقب ا تيات اليوميـة ..
والتن ــومي املغناطيس ــي أو تط ــوير الق ــدماا النفس ــية حيت ــاى ىل ال ــتحة والس ــيطر
والابط وصنع األابا الب تيسر لنا قي األهدا .
القانوي الثا  -:قانوي التوقع
يق ــو هـ ـ ا الق ــانوي  " :ي م ــا نتوق ــع تدوي ــب ي ــب ا ــبباً ا ــو م ــا توقعن ــا " .
وال دة التغوية هنا تعتهد اتر شح الثواي الالتوقعاا االيباالية لتت ـام الـب
نقــوم ــا فــإذا توقــع املــرع توقع ـاً قوي ـاً أنــب اــيةوي ناجح ـاً فــإي ه ـ ا التوقــع يس ـ
ا ـ اماً ب ـ اً ا اتــب  ..ف ــو حي ـ ّدث نفســب ـ ا الن ــا  ..ويفةــر فيــب اله ـاً
 .هــا وميةـ اي ت ـ م ماــالة التوقــع ا العق ـ البــاط الــالتةرام واالحيــاع لت ــب
تقيقة
القانوي الثالي  -:قانوي اء
يقـ ـ ــو ه ـ ـ ـ ا القـ ـ ــانوي  " :اإلنس ـ ـ ــاي املغنـ ـ ــاطية  ..يب ـ ـ ـ ليـ ـ ــب األش ـ ـ ـ ا
واألتداث الب تتنااي مع طريقة تفة " قانوي اء يعت م أقوى السـن
الةونيــة ويــنص ه ـ ا القــانوي اتــر  :أي اإلنســاي يبت ـ األتــداث واألش ـ ا
والي ــرو م ـ تول ــب ا ـ موج ــاا رومغناطيس ــية غ ـ مرلي ــة ا ـ طري ـ اقت ــب
الباط .
أنـ ـ العقتـ ـ الب ــاط ومغباتـ ـ الدا تي ــة جتتـ ـ األش ــياع واألت ــداث اإليباالي ــة
والســتبية م ـ تول ـ  ..فعنــدما تفةــر ا األشــياع الســتبية أو األتــداث الســتبية
فأن جتت ا الي  ..و ل اندما تفةر ا األتـداث اإليبااليـة فإنـ جتتـ ا
اليـ  ...فاألشـ ا واألتــداث الســتبية واإليبااليــة ــوم تولـ وأنـ جتتـ ا
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الأفةــامو !! ففةــر يباالي ـاً اله ـاً وأالــداً  ،قــانوي اء ـ يعت ـ م ـ أقــوى الســن
الةونيــة ويــنص ه ـ ا القــانوي اتــر  :أي اإلنســاي يبت ـ األتــداث واألش ـ ا
والي ــرو م ـ تول ــب ا ـ موج ــاا رومغناطيس ــية غ ـ مرلي ــة ا ـ طري ـ اقت ــب
الباط .
ومـ قـوان اءـ قــانوي مـ االتةــام الــد توم صــث صــاا الراشــد ملــية مر ــز
الراشـد لتتنهيــة البشـرية هــو مبتغانـا هنــا  ،لتطـوير افاقنــا الروتيـة واحلياتيــة وهـو مـ
الســب الــب تعيننــا اتــر تطــوير الطاقــة البش ـرية  :يقــو الــد توم الراشــد اـ اــب
تةوي اء االيبا :
هناو اد طرا من ا ضـري  01×30يعـين  30مـر ضـر  01يومـا قـ الا تيـام
لتة تأ يديـة ايبااليـة ءـ اهلـد و يبـي اي يةـوي اهلـد ا املاـامع ولـية
املستقب او املاضي ا تي هدف اتر ومقة ددولة الـ  30انة أا ا تبب التةرام
 30م ــر مل ــد  01يوم ــا  .واالفاـ ـ التأ ي ــد اتي ــب ال ـ ـ ( االي) يب ــي أي ية ــوي
اهلد ايبااليا ها ذ رنا ولية فيب نفي مث ( ال أميد أي أاي الـدوي شـ ا )
او ( لـ أتةااـ ا احل ــو اتــر الشـ ا اءامعيــة ) والطريقــة الــب ميةنـ اي
تقــوم ــا لتحقيـ قــانوي اءـ االيبــا هــي صــنع جــدو مـ  30انــة فامغــة
اتر ومقة مةرم  01مر تقوم قـ ع ومقـة واتـد ـ يـوم جبهتـة تأ يديـة وايبااليـة
واذا ا ـ وا ا ـ متــرع اتــد األوماا ا يــوم م ـ االيــام فعتي ـ البــدع دــد ا م ـ
البداية اىل اي تةه الـ  01يوما وهو السقف الزمين لت دو .
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تقنية احلرية النفسية ( ) EFT

قــد حيتــاى املنــوم املغناطيســي العــد جتســاا التنــومي اىل واــال تعزيــز او مســااد
العــد الرجــوع م ـ الرتتــة التنومييــة الاــيها اذا ان ـ جتســة التنــومي اصــة قعاءــة
مش ـ ــة نفس ـ ــي او ا ـ ــتو ي  ،وم ـ ـ ال ـ ـ تت ـ ـ الوا ـ ــال تقني ـ ــة احلري ـ ــة النفس ـ ــية
( )EFTوهــي طريقــة مبتةــر وتديثــة امثــرا الن اتــاا ب ـ ا دــا العــثى
النفسي .
ما هي EFT؟
•تقنية ذاا تطبيقاا وااعة تعتهد اتر مساماا الطاقة ا اءس .
•يرالط العق مع اءس و املشاار م
•اريع وا

ث نيام الطاقة ا اءس .

التعت .

•نتال اريعة .
•نسبة الن ا . %0 - 1
•مية تطبيقب مع أنواع أ رى م العثجاا .
ماهي احلرية النفسية EFT؟

 Emotional Freedom Techniques س بتم فك تبريف ل عريت ل كسيت
ه كو د  2111لال كترو ك .
ي ل با م  Gary Craigوق ق تق يت ل عرينت ل كسنيت نك
ا ت ب ليت هذل ل ب م فك ا 0880
ل با م و ل تشرت ل تشا سري ما تق هذه ل تق يت كص لحت كسيت و ت لك كص ل مشا ر ل س بيت
بسر ت و سهو ت.
كا جاء بموقن
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ه ـ املدما ــة العثجي ــة ه ــي طريق ــة و ني ــام متةام ـ يس ــتداي و يع ــاا و حي ـ
أاــا و اــبي مشــةتة الفــر أيـاً انـ  :اقــد  ،الغاــي ،اــا اــيثة ،معانــا ،
توتر ،قت  ،شعوم الال ني ،الاحلزي ،الالفقد  ...اخل.
وه املشاار الستبية هي ابام ا معتوماا مر ز و مةثفة و موجـو الشـة
طاقــة ــوم و موجــو ا ـ مــا يســهيب م اــة املدماــة ــاما ـري تقــو
التفة  .وه املعتوماا النشطة و املوجـو ا تقـو التفةـ تسـبي األذى و
الش ــد واألمل و االنزا ــاى ا تي ــا امل ــرع .ألا ــا ت ــزا و تـ ـ ا اىل اض ــطرا ا
انسيا طاقة اءس الدا تية ،و تسبي يـوم واضـطراالاا نفسـية ختـر تياتـ
العاطفية و صحت اءسهانية.
الشيع املتف لتنير أي ه التقنية ليس جديد ال هـي تقنيـة قدميـة تعـو ىل
 111آال ا ــنة وج ــاع غ ــاما جـ ـري واالتةره ــا ق ــن جدي ــد ون ــافع تعته ــد
تقنيــاا ال ـ  EFTاتــر النقــر اتــر العــض مســاماا الطاقــة املوجــو الاءسـ مــع
تر يد تهاا فيزية او اثجية او تطويرية وتةرم النقراا او الاغط ( 2مراا
) وا رى ( مراا ) فقط .
اوال  :وضع االاتعدا وهو املد

لت رالة ه التقنية

اي الهنقـو
املق و الوضع االاتعدا هو اي تبدأ التدلي املنطقة الب تقع
الرقبة تيي العيه الناتث وتبعد ه النقطة الاع الوصاا ـ العيـ
اذا قهـ الالاــغط اتي ــا اتشــعر الــأمل لـ ا تســهر ( نقطــة االمل ) ا ـ اهتيــة
ت ــدلي او ض ــغط ات ــر املنطق ــة تق ــو ته ــاا اإليب ــاا الا ــرومية ( ــأي تق ــو
لنفس انين ال ا ا م توي السباتة )
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نقطة في إصبع السبابة السالمية العليا .
نقطة في إصبع اإلبهام السالمية العليا .
نقطة في إصبع الوسطى السالمية العليا .
أسفل مفصل الخنصر أي بعد عقدة عظم المفصل وتسمى نقطة ( الكاراتيه )
وف ااي ظه اار الي ااد النقط ااة الواقع ااة ب ااين مفص اال إص اابع الخنص اار والبنص اار وتس اامى
الجاموت .
تحت عظم الترقوة األيسر.
تحت حلمة الثدي األيسر مقدار أربعة أصابع .
كل هذه النقاط يتم تدليكها فضاال عان نقااط مو عاة فاي الوجاه تحات األناف
والااذقن وعلااى الحاجااه وميرهااا ماان النقاااط هااذه أهاام النقاااط التااي يااتم عليهااا
النقا اار أو الض ا ا ط ولها ااذه التقنيا ااة ك ا ارام تعليما ااي بقلا اام كا اااري ج ا اري يقدما ااه
( مركز هلفورد  2222على شبكة االنترنيت) مجانا بالل ة العربية فيه تفاصيل
كاملة عن هذه التقنية .
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التنومي ال اا و اإلحياع
يه ااتم بع ااا األطب اااء ف ااي الوالي ااات المتح اادة من ااذ عشا ارات الس اانوات ب ااالتنويم
الم ناطيسي الاذاتي .وهاي تقنياة مشاتقة مان اإليحااء الاذاتي تسااعد بشاكل جااد
علااى صااقل الشخصااية والتح ا ضرر ماان بعااا االش اراطات السااياة واكتسااا أخاارى
أكثر مالئمة .وتُستخ َدم هاذه التقنياة مان أجال الاتخلا مان التادخين والكحولياة
والتثب ا اايط الجنس ا ااي والخ ا ااون والش ا ااعور بالدوني ا ااة وم ا اان بع ا ااا ا الم النفس ا ااية
والجسدية .وتقوم هذه الطريقة على خلق صاورة عان الاذات تنادم تادريجيا ماع
الشخصااية بحي ا يحصاال اإلنسااان مااا يريااد أو مااا يفكاار فيااه .هكااذا يااتم خلااق
إش اراط جديااد ولااو جزئااي ياالور فااي الساالوك الااالإرادي بحي ا يختااار الساالوك
المبت ااى أو ياارفا الساالوك الااذي يسااعى للتحاارر منااهِّ .
ويفضاال شااارل ب ااودوان
التنااويم الم ناطيسااي الااذاتي علااى اإليحاااء الااذاتي ألن اإليحاااء الااذاتي مالبااا مااا
يتجاب ااه م ااع مقاوم ااة الالوع ااي أم ااا التن ااويم ال ااذاتي فيه اادن إل ااى خل ااق شخص ااية
خارجية جديدة تصبح تدريجيا وبهدوء الذات نفسها.
ما ا اان التقنيا ا ااات التنويميا ا ااة األخا ا اارى نا ا ااذكر االسا ا ااترخاء والتحليا ا اال التخا ا ااديري
 Narcoanalysisوحلا ا اام اليقظا ا ااة المو نجا ا ااه وها ا ااي التقنيا ا ااة الهاما ا ااة التا ا ااي
اسااتخدمها روبياار دوسااويل عااام  .1331ويباادو أن جااوهر هااذه التقنيااات جميعااا
هو مبدأ التحويل الذي قال به فرويد وأينده يونغ بشادة .ياتم فاي التحويال توجياه
عاطفة أو انفعال نفسي نحو المعالِ كماا لاو أن العميال يعياد فصاوال أو مواقاف
ادرم إلا ).
من حياته جاعال من المعالِ أحد المشاركين بهاا (األم األ الم ِّ
وهكااذا يصاابح المارااي أكثاار ليونااة وتنفااتح إمكانيااة تعااديل بعااا األخطاااء أو
تحقيق بعا ا مال ...وهذا يتم في جلسة التحليل النفساي عاادة .ويحاد ماا
يشااابهه فااي التنااويم الم ناطيسااي والتقنيااات المشااتقة منااه ) (.وهااذا مااا يعملااه
االسااترخاء واإليحاااء الااذاتي أيضااا ففااي االسااترخاء عليااك أوال ان تعاارن ان أول
مااا تهاادن اليااه هااو ان تضااع الجاازء الفيزيقااي جانبااا وتسااترخي حتااى تاادخل فااي
( )51ل مبا ت ل كسيت با طرق ل طبيبيت بق م بي كعسص شر فك كوق كبابر .
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العاالم الااذي يخااول للتخاااطر أن ياالدي عملااه ماان خاللااه واللااك ماان خااالل عماال
الالشعور واستراحة الشعور واالنتقال من العاالم الخاارجي إلاى العاالم الاداخلي..
الطريقااة مااذكورة فااي كتااا اإلدراك الحسااي الفااائق يوجااد عاادة طاار ياادخل ماان
خاللهااا الشااخا فااي حالااة التنااويم اإليحااائي وأشااهر هااذه الوسااائل أن يطلااه
األخصاائي مان اإلنساان االساترخاء وإممااا العيناين والتركياز علاى نفساه وماع
الاادخول فااي حالااة االسااترخاء العميااق  ,يشااعر اإلنسااان باألبتعاااد تاادريجيا عاان
الواقع لكنه يستمر في سماع ما يادور حولاه وفاي حالاة االساترخاء العمياق يكاون
اإلنساان مساتعدا لتلقااي االقتراحاات اإليجابيااة التاي يطرحهااا األخصاائي بااالتنويم
اإليح ا ااائي  .وف ا ااي ه ا ااذه الحال ا ااة أيض ا ااا يس ا ااترخي ( العق ا اال ال ا ااواعي -العق ا اال
الحارر ) وتدخل اقتراحات األخصائي إلي الالوعي (العقل الباطن ) مباشارة
ويك ااون الش ااخا ص ااامتا ط ااوال الجلس ااة بينم ااا ي ااتكلم األخص ااائي  .وعن اادما
يستيقظ من حالة النوم يشعر باالنتعاا وتصابح نظرتاه إيجابياة فاالتنويم الاذاتي
يعتبر كأفضل وسيلة لالساترخاء والسايطرة علاى الضا ط النفساي والتاوتر العصابي
واإلجه اااد الت ااي تك اابح بأملبي ااة األش ااخاص لفت اارات متفاوت ااة الم اادى وت اازعجهم
وتن ا حياتهم وتصب ها ب شاء أسود وتقودهم إلى اليأم واالكتاا وتالور علاى
صحتهم العامة مسببة فرط الض ط الدموي وحاالت طبية أخرى يمكن السايطرة
عليها باستعمال تلك الوسيلة البسيطة التي يمكان القياام بهاا فاي البيات أو حتاى
فااي العماال لبضااع دقااائق بعااد أن يتعلمهااا الماارء ويتاادر عليهااا ويمارسااها لبضااعة
أيااام وتقااوم هااذه الوساايلة علااى خطااوات بساايطة يمكاان ألي شااخا ماادرك ان
يتعلمها بسهولة.
يقااول األسااتاال كاماال السااعدون فااي إحاادى دراساااته عاان التنااويم ( ) أن هناااك
مجموعة من االستعدادات القبلية التي على المتمرن أن يخورها وم يبادأ بعادها
بالتنويم الم ناطيسي الذاتي منها :

( )57اك ل سب وم  :كما سات سيكو وجيت  -ل ت ويم ل مغ اطيسك  /ل عنول ل متمن م  -ل بن د- 885 :
. 23 / 01 / 2110
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أخت اار الوق اات والمك ااان ال ااذي ال تك ااون في ااه ما ارتبط بموع ااد أو عل ااى مقرب ااة م اان
ا خا ارين بحيا ا يمك اان أن يفرر ااوا وج ااودهم علي ااك ويقطع ااوا خلوت ااك أرف ااع
سماعة التلفون أجعل األجواء عندك مريحة جدا لمثل هكذا خلوة وم :
اكل ماريح والراعياك إلاى الجاانبين بش ي
أما أن تساتلقي علاى ساريرك بش ي
اكل طاول يي
مااع جااذعك أو أن تجلااك علااى كرسا يي مسااتقيم الظهاار وتلقااي بيااديك علااى أالرع
الكرسي وتكون قدميك مالمستين لألرا .
ركز انتباهك وبصرك علاى ش ي
اكل ماا فاي الجادار أو نقطاة ماا فاي الساقف بحيا
تكون متميزة ولها شكل معين كمصباح مطفأ أو رسم على الجادار أو الساقف
أو الراع مروحة سقفية أو حتى بقعة سوداء ص يرة أو أي شيء .
يفضل أن تكون النقطة التي تركز عليها فو مستوى النظر أي ليك متعامدة مع
أفق النظر وم قم بالتنفك بعمق لخمك مرات وفي كل مرة تخرج فيهاا الهاواء
قل لنفسك  :أسترخي …
تحسك كيف أن التاوتر ي اادر جسامك وعقلاك وإناك تشارع فعاال بحالاة لذياذة
من االسترخاء …تحسك هذه الحالة وأنتبه لها وأستشعرها …
أملق عينيك ا ن وركز سمعك على خمسة أصاوات مختلفاة تأتياك مان الخاارج
أو مما حولك …صوت تكتكة الساعة …صوت المروحاة …صاوت سايارات
في الخارج …صوت الريح أو حفيف األشجار في الحديقة …ال .
عقه اللك تنبه إلى خمسة أشياء تشعر بها في هذه اللحظة مثال :
 -1و نك أو وقل جسمك وهو متهالك على الكرسي أو السرير .
-2حرارة جسمك .
-3حركة صدرك في أوناء التنفك .
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 -4احتكاك مالبسك وهي تلتصق بجسمك …
أنتبه ألي شيء يمكن لحاسة الحك أن تشعره في هذه اللحظة .
أنت ا ن عزيزي القارئ في حالة استرخاء ي
عميق لل اية ويمكن لك أن تهبط في
هذه اللحظة إلى جنة العقل الباطن أو بستانه العامر أبدأ بتخيال نفساك وأنات
تهاابط ساالما ماان عشاار درجااات تصااور نفسااك بأقصااى مااا يمكاان لخيالااك أن
ياانجح فااي تصااوره تصااور نفسااك وأناات تهاابط عااابرا مشاااء رقيقااا ماان ال يااوم أو
الاادخان الملااون الكثيااف الجمياال ما لد الراعيااك إلااى األمااام وكأنااك فعااال تمشااي
وترياد أن تتبااين طريقااك وسااط تلااك ال يااوم الكثيفااة أو الاادخان الملااون مااع كاال
خطوة تنزلها تحسك كام إناك تساترخي أكثار وأكثار عناد الدرجاة الثالثاة مان
درجات الس لم ستجدك تتخلا مان كال متاعباك ومخاوفاك وتتركهاا ورائاك
عنااد الدرجااة الرابعااة سااي يه العقاال المشااكك الناقااد عنااد الدرجااة الخامسااة
ستتحرر الاتك الحقيقية عند الدرجاة السادساة تلا فاي مركاز ال يماة الكثيفاة
عند الدرجة السابعة ستشعر بنفسك وأنت فاي صاميم ال ياوم الكثيفاة الجميلاة
عند الدرجة الثامنة تشعر بأنك في ماية الهدوء والررا والطمأنينة عند الدرجاة
التاسعة تخرج من ال يوم إلى روء الشمك الدافئ اللذيذ في الدرجاة العاشارة
تهاابط إلااى الحديقااة الجميلااة الخضاراء ال نيااة باااأللوان واأل هااار والااروائح العطاارة
المختلفة .
أناات ا ن فااي حالااة اسااترخاء تااام وعميااق جاادا وهنااا تكااون فرصااتك ألن تعيااد
على نفسك هذا اإليحاء الذي قلته سواء كان رمبة أم هدن أم أمنية أم مشكلة
تريد طرحها على العقل الباطن وتنتظر منه الجوا عليها .
أعااد اإليحاااء وااال م ارات مااع اسااتراحة قصاايرة بااين كاال ماارةي وأخاارى عقااه
اللااك يمكاان أن تسااقط فااي نااوم عميااق أو أن تعااود إلااى الااوعي ماان خااالل العااد
العكسي وارتقاء السالم صاو الاوعي الياومي العاادي أساتعمل الخياال وتخيال
نفس ااك عن ااد الدرج ااة العاش اارة وأن اات تخ اارج م اان الحديق ااة و اام التاس ااعة والثامن ااة
و…وصوال إلى الدرجة رقم واحد التي هبطت منها أول مرة .
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اإلحياع والت تص م األمراي
هناك طر كثيرة في اإليحاء تستخدم للتخلا من ا الم ومنها طر تلدي إلاى
ع ااالج األما اراا ج ااذريا ف ااالعالج اإليح ااائي ه ااو ف اان معالج ااة األما اراا بواس ااطة
اإليحاء واللك بان تجعل المعنويات تلور على الجسمانيات وبكلمة فإن العالج
اإليحااائي يسااتعمل فااي ساابيل إعااادة النظااام العصاابي والعقلااي( ) 1والطريقااة هااي
باختصااار أن تتصااور األلاام إنسااانا أو مخلوقااا خاار .بعاادها تااتكلم معااه وتسااأله
أساالة مختلفاة وحتااى يمكان أن تساأله كيااف تاتخلا مناه .فالااذي تفعلاه هااو أن
يتعامل القسم األيمن من دمامك بخلق الصورة أوال وام باالكالم معهاا وانياا وكماا
يحصل في األحالم .محاربة المرا يمكن أن تكون الخطوات الال مة للتصاوير
الذهني ألجل معالجة المرا (سواء كان مصحوبا بألم أو ال) كا تي:
 -1أدخل في حالة االسترخاء .
 -2تصااور مررااك بااأي شااكل مناسااه وإالا كااان اللااك عساايرا يمكاان اسااتعمال
اساالو شاشااة التلفزيااون فااي تصااوره كمااا ساانبين اللااك فيمااا ساايأتي .المهاام أن
تحاول أن تتصور المرا بكل حواسك.
 -3تصور الشفاء يحصل بأورح ما يمكن .ال تخش أن يكون مريه الشاكل.
أدخاال فااي الصااور الذهنيااة وس ااائل العااالج الجساامانية الطبيعي ااة ككريااات ال اادم
البيضاااء وكااذلك العااالج الخااارجي كااأقراص الاادواء أو أي عااالج ماان الطبيااه أو
المعال .
 -4نظااف وتخلااا ماان كاال األوساااو والفضااالت مياار المطلوبااة .تصااور موقااع
المرا نظيفا وخاليا من المرا.
 تصاور نفسااك خالياا ماان الماارا وإناك تمااارم حياااة طبيعياة نشاايطة .أيضاااتصور نفسك سعيدا وسليما.
()59بوم جاغو ن008
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 هنيء نفسك (أي عقلك الباطن) و اشكرها على مساعدتك على الشفاء. استيقظ .يجه تكارار هاذه العملياة كثيارا وكلماا كاان المارا أكثار خطاورةكلما كان التكرار المطلو أكثر .وأفضل ورع هنا هو االستلقاء على السرير.
ولعاال أفضاال وقاات لممارسااة هااذه العمليااة التصااويرية هااو فااي المساااء قباال النااوم
ألنك ستأتي بأحالمك إلى العملياة الشافائية كنتيجاة .وإناه مان المفياد جادا تعلام
ماهيااة مررااك أعنااي موقعااه وفااي أي األنسااجة ياالور ومااا شااكل التااأوير ومااا هااو
الفاار بااين صااورتي الموقااع المصااا فااي حااالتي الصااحة والماارا .وهنااا يمكاان
سلال الطبيه عن اللك والطله منه أن يرسم لك رساما تخطيطياا بسايطا للاذي
يحصل.
والخطوة التصويرية التالية هي تصور الشفاء .وكلما كانت الصور الذهنية أكثار
مرابة كلما كانت النتائ أفضل .تصور الت ير الذي يحصل لأللم .كيف أن لونه
يت يير من األحمار أو البرتقاالي ماثال إلاى األخضار الباهات ماثال فاي نهاياة جلساة
التصور الذهني .وكيف إن حرارة المنطقة تهبط .وتصور أيضا شكل األلم ونوعه
وكي ااف إن ااه يت يي اار ليص اابح محسوس ااا ف ااي منطق ااة أصا ا ر فاصا ا ر إل ااى أن ي اازول.
تستطيع ان تصور مقصا كبيرا يقطع العصه الاذي ينقال إيعاا األلام ومان األماور
المفياادة دائمااا هنااا هااو صااورة كريااات الاادم البيضاااء وهااي تشااارك فااي محارب ااة
الماارا لوحاادها أو بالتعااون مااع وحاادات قتاليااة أخاارى ! يجااه أن تكااون هااذه
الوحدات القتالية هائلة الكمية بحي ال يستطيع المرا أن يت له عليهاا .وإالا
كناات تتن ااول دواء مااا فاجعاال جيشااك فااي عاادة أقسااام .فقااد تكااون الكريااات
البيضاااء هااي وحاادات المشاااة فااي حااين تمثاال أقاراص الاادواء وحاادات المدفعيااة.
وبع ااد انتها اااء المعرك ااة لصا ااالحك كما ااا تص ااورت تصا ااور المنطق ااة نظيفا ااة ما اان
الفضااالت .وقااد يكااون اللااك برشااها بالماااء واام تصااريف النااات القااذر إلااى وحاادة
تصريف كالكليتين (كما هو الواقع) .
ان ماا نقاوم باه مان تماارين للتخيال واإليحاااء لايك تفكيارا تفايلياا كماا يظان بعااا
النااام وإنمااا هااو تصااورا موجهااا بالهاادن الااذي تسااعى لتحقيقااه .ولنجاااح هااذا
التصااور الموجااه بالهاادن يجااه أن ترمااه فااي الشاافاء وأن تاالمن بااأن الشاافاء
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ممكنااا وأن تتوقااع الشاافاء .ويجااه أن يتضاامن التفكياار اإليجااابي هااذه العناصاار
الثالوة  :الرمبة واإليمان والتوقع.
أيضا يمكن استخدام التخيل في صنع اإليحااء االيجاابي وتطاوير الاذات حساه
طريقااة ساايلفا ( ) 3حي ا ماان األساااليه المتبعااة عنااده  :هااي ان تتخياال شاش ااة
سينمائية بحجام كبيار ( اقادام ) اماام عينياك وبارتفااع  22درجاة تقريباا وام قام
بتسليط الصورة التاي ترياد علاى الشاشاة ولاتكن واقعياة وباالبعااد الثالواة بااأللوان
او الروائح او التفاصيل .
تمرين اخر حسه سيلفا هو عملية تقشاير البرتقاال ( تصاور اناك تقشار برتقالاة
وتصااور لمعااان القشاارة وطراوتهااا ورائحتهااا وشااكلها الخ اارجي والااداخلي وتصااور
العصير الاذي يتادفق الاى أصاابعك وام تخيال طعام البرتقالاة وتاذكر كلماا كانات
الصورة اقر الى الواقع كلما كانت النتيجاة أحسان وال تفقاد األمال االا ماا لام
تحقااق النتيجااة المرجااوة الننااا نعاااني ماان اسااتحواال النظااام الساالبي فااي حياتنااا
وليك من السهل تطويعه وت ييره .
ان خمك دقائق في اليوم من التمرين للوصول الى حالة الفا قاد يمساح سانوات
من البرمجة السلبية التي تستوطن عقولنا ( ال تانك ان التمارين يجاه ان يحاوي
عل ااى تخي اال الص ااورة والص ااوت والعواط ااف والت اااوير ال ااداخلي الموج ااه للشاش ااة
الس ا ااينمائية المتخيل ا ااة  ...االا حقق ا اات الل ا ااك فيمكن ا ااك ان تم ا ااارم الخي ا ااال
اإلبداعي كأن تتخيل نفسك بأحسن حال وصحة وحيوية وتمارم العمل وتبادع
فيه او ان تتخيل الرجل الاذي ترياد التاأوير علياه وانقيااده ألوامارك ويمكناك
ان تنم ااي طاقت ااك الروحي ااة والم ناطيس ااية ك ااأن تتخي اال الش ااخا ال ااذي س ااتقوم
بعالجه مدا وعن الدور اإليحائي الذي ستقوم به وتوجهه له  ....ال كل هذه
التمارين هي في حقيقتها نمااالج للتطاوير والتنمياة النفساية والروحياة التاي تمكنناا
من استجال الشفاء والراحة او تطاوير المهاارات العقلياة واإلبداعياة ومان بينهاا
التنويم الم ناطيسي .
( )0مزيننننننننن كنننننننننص لإلطنننننننننالع ( لجننننننننن ل ننننننننن ق ل رلبننننننننن ) كنننننننننص د وق سننننننننني كا
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ضامي اإلحياع ال اا
الكرنااا فااي ساايا الحاادي عاان أهميااة الطاقااة وتطويرهااا أهميااة اإليحاااء الااذاتي أو
النفسي وهو من القضايا المهماة جادا فاي تطاوير القادرات الذاتياة أوال وقادراتنا
علااى إجااراء تجربااة التنااويم الم ناطيسااي ومنااذ فتاارة قصاايرة باادأ االهتمااام بهااذه
التقنية ففي أمريكا يهتم األطباء باالتنويم الم ناطيساي الاذاتي .وهاي تقنياة مشاتقة
من اإليحاء الذاتي تساعد بشكل جاد على صقل الشخصاية والتحا ضرر مان بعاا
العادات السياة واكتسا أخرى أكثر مالئمة.
تس ااتخ َدم ه ااذه التقني ااة م اان أج اال ال ااتخلا م اان الت اادخين والكحولي ااة والتثب اايط
الجنسي والخون والشعور بالدونية ومن بعا ا الم النفسية والجسادية .وتقاوم
هذه الطريقة على خلق صاورة عان الاذات تنادم تادريجيا ماع الشخصاية بحيا
يصبح اإلنسان ما يريد أو ما يفكر فيه.
أجد من الضروري للذي يريد الادخول فاي تجرباة التناويم كمماارم أن ياتقن هاذا
الفن وبشاكل جياد فاإليحااء وهاو جازء مان حياتناا اليومياة نتعارا لاه أو نقاوم باه
مع ا خرين فاألفالم والحوارات التلفزيونية قد يكاون لهاا أوارا فاي حياتناا اليومياة
كما أن الوساائل التقنياة فاي فان اإلعاالن والتاروي ال تسات ني عان اساتخدام كال
الطاار واإلجااراءات الفنيااة فااي ساابيل التااروي لمنتجاتهااا ومنهااا اإليحاااء الموجااه
باستخدام الديكورات والموسيقى واأللوان والصوت واإللقاء لذا فنحن عرراة
لإليحاااء ماان أط اران عدياادة وماان الضااروري أن نوجااه اإليحاااءات الموجبااة إلااى
الباطن العميق لالنا ألجل نجاح اإليحاء مع ا خرين .
يمكننا أن نجري اختبارا ص يرا مع مجموعة من األصدقاء وهو أن نتحد لهام
عاان أماار مااا ونقاايك ماادى اهتمااامهم وتفاااعلهم مااع المورااوع حاااول قباال كاال
شيء أن تكته الموروع الذي تريد إجاراء االختباار حولاه (1222كلماة ماثال)
وال تاانك أن تحفظااه علااى ظهاار قلااه والقااه علااى نفسااك أوال وال تحاااول أن
تساارده سااردا ساريعا باال اعاارن أياان تقااف وأياان تقاف بصااوتك درجااة قليلااة وأياان
تخفا صوتك درجاة اقال واساتخدم صاوتا واراحا وواوقاا ومتوساط السارعة الن
اإلسراع يفقد اإليحاء دوره لنختار مثال :
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قصة عاطفية .
عرا كتا علمي شيق .
التحد عن فا علم النفك وتطوير الطاقة .
الباراسايكولوجيا وال واما .
فن اإلدارة الحديثة وفن االقناع .
قصا عن التنويم الم ناطيسي .....ال .
لكن علينا أوال أن نجاري هاذه التماارين والرياراات لناتمكن مان تحقياق الهادن
ويمكننااا أن نسااتخدم بعضااا ماان هااذه التقنيااة فااي المناازل و أوقااات العماال وفااي
الحافلة لبساطتها وفعاليتها أيضا وكل ماا نحتاجاه هاو التركياز علاى فكارة ايجابياة
ومتابعة التنفك المناتظم واإليحااء بالنشااط أو القاوة أو الهادوء والتركياز وتحفياز
الطاقة في العقل والجساد  ...الا .ومحاولاة فصال الشاعور عان العاالم الخاارجي
( وهو أمر فيه بعا الصعوبات في البداية ) إال اناه ساهل ماع التمارين المساتمر
.
فااي المناازل عليااك التماارن بااالطر التااي الكرناه اا وخااالل فتاارة ماان الاازمن سااتجد
الفاار بااين مااا كناات عليااه فااي السااابق ومااا سااتكون عليااه بعااد التمااارين وهااذا مااا
سيساااعدك فااي تطااوير قاادرتك علااى اإليحاااء والتنااويم بسااهولة ويساار كاال مااا
تحتاجااه الخلااو فااي مكااان هااادئ واام إمماااا العينااين واخااذ شااهيق عميااق ماان
المنخاارين واام فياار هااادئ ماان الفاام واام البادء بعمليااة اإليحاااء الموجااه للااذاكرة أو
العضااالت أو الجاازء الااذي تشااكو منااه مرراايا او التااي تحاااول ب ا اإليحاااء لهااا
بالطاقا ااة والحيويا ااة  ..كا ااأن تا ااوحي لنفسا ااك خا ااالل العما اال ( إننا ااي مرتا اااح ..
العضالت مسترخية..إنني اكسه الطاقة من قادمي  ..إنهاا تصاعد إلاى الفخاذين
 ..إلى الركبتين  ..إنها تستقر هناك ..اشعر باالحرارة والادنء ) وام سار بهاا إلاى
البطن ( إنها تستقر فو المعادة حيا مركاز الطاقاة إنهاا تعلاو إلاى القلاه اشاعر
وكأنني أطير في السماء إنني احلق بدوامات مان الطاقاة الالنهائياة أرى مجموعاة
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من األلاوان الرائعاة يقاوم جسادي بامتصاصاها مان مسااماته الكثيارة ابادأ ( بااللون
البرتقااالي ألنااه يشااعرك بالطاقااة والحيويااة أمااا األ ر فهااو لااون الهاادوء والطاق ااة
الروحية وكذلك البنفسجي فهو لون روحي شديد الفاعلية في النفك ) .
ال تحاااول النهااوا س اريعا ماان جلسااة اإليحاااء باال دع جساادك يسااتوعه الطاقااة
وقاام ماان جلسااتك بهاادوء بعااد ان تفااتح عينيااك وتجلااك برهااة م ان الاازمن علااى
كرسيك ...
( مرة واحدة قبل النهوا من السرير ومرة وقت الخلود للنوم ).
 -1اختاار ورااعا مريحااا كااالجلوم علااى أريكااة أو االسااتلقاء علااى الس ارير لماادة
12دقا ااائق علا ااى األقا اال بعيا اادا عا اان أي ما االور خا ااارجي – أصا ااوات السا اايارات
األطفااال الهاااتف  ...يجااه ان ال تفكاار بااأي موعااد او لقاااء او متعلقااات مااع
احد خالل التمرين فهذا األمر يفسد القدرة على تفرياغ الشاحنات السالبية التاي
نكسبها يوميا ويمنع تطوير قدراتنا الذاتية خالل التمرين .
 -2أمماا عينيااك وركااز علااى إرخاااء كاماال جسادك ماان األقاادام إلااى الارأم مااع
تنظيم التنفك ومراقبته بشكل جيد.
 -3ابتادأ باسااترخاء قاادميك واصااابعهما وردد ماع نفسااك كلمااة "اسااترخي" مارارا
حتى تشعر بوخزة دنء في كل عضلة من عضالت جسمك ابتداء من القادمين
وتابع االسترخاء مهما حصل ألن مع مرور الزمن ستزيد طاقتك على اللك.
 -4عناادما تشااعر باسااترخاء كاماال لقاادميك حااافظ علااى تركياازك الفكااري علااى
إرخاء باقي أجزاء الجسم والشعور بزوال أي توتر عصبي يرتابك .
 ت ااابع مس اايرتك ورك ااز عل ااى عض ااالت األرج اال والك اااحلين وعض االة الس اااوالركه والبطن والصدر والظهر.
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 عندما تصل إلى الصدر حاول التنفك ببطء وعمق واستنشا الهاواء و فارهبسرعة مسترخية ومنتظمة حتى تشعر باالسترخاء التام.
 -1بعااد اسااتكمال تلااك الوساايلة علااى كاال أج ازاء جساامك اعااد اسااتعمالها ماارة
وانية وبسرعة متزايدة مع التركيز على األجزاء الكاملاة فاي جسامك مثال األقادام
واألرجل والذراعين والبطن والصدر والوجه والرأم مع شعورك بدنء عارم ي مر
جسا اادك وتركيا ااز تفكيا اارك علا ااى اللا ااك الشا ااعور ما ااع تك ا ارارك لنفسا ااك بوجا ااو
االسترخاء خصوصا عندما تصل إلى الصدر وتستعمل التنفك العميق والمنتظم.
 -3بعااد حصااولك علااى حالااة اسااترخاء كاملااة وعميقااة حا لاول أفكااارك بعياادا عاان
الااروتين المااألون وابعااد عنااك كاال الهااواجك االرااطرابات الفكريااة واقتاارح علااى
نفسااك أمنيااة تسااتطيع تحقيقهااا عناادما تسااتيقظ تمامااا ماان تنويمااك الم ناطيسااي
الذاتي فتردد مثال انك ستستطيع القيام بمشروع خاص وصعه بنجااح وحماساة
وانك ستحول أي شعور بال ضه بشعور بالمحباة والثقاة تجااه نفساك وا خارين
ومعااملتهم بكاال محبااة ورفااق ومسااامحتهم ألخطااائهم ومسااامحة نفسااك والتعااالي
على الحقد والض ينة .عليك أن تردد تلك االقتراحات عدة مارات أونااء التناويم
الم نطيسي الذاتي.
 -12ح اااول بتل ااك الوسا اائل الفعال ااة والساااهلة وستحص اال عل ااى نت ااائ ممتع ااة
ومررية خصوصا إالا ما اساتعملتها مارة ومارتين فاي الياوم وتاذكر اناه كلماا واابرت
عليها كلما أصابحت ساهلة بحيا اناك ساتتمكن بعاد بضاعة أساابيع باالساترخاء
التام بسرعة وفي أصعه الظرون ( ) 2( .يمكنك أن تستخدم هذا التمرين كلما
شعرت بالتعه ).

( )11ل مبا ت ل كسيت با طرق ل طبيبيت بق م بي كعسص شر فك كوق كبابر
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فوالد العثى الالتنومي اإلحيالي
يعااد العااالج بااالتنويم اإليحااائي واحااد ماان أكثاار الوسااائل العالجيااة سااالمة وفعاليااة
لعالج معظم حاالت األمراا النفسية.
ويعااز العااالج بااالتنويم اإليحااائي القاادرة علااى االسااتقالل والقاادرة علااى مواجهااة
المشاكل باإلرافة إلى يادة الت له على العديد من المشاكل النفسية والتعامل
معها بصورة صحيحة.
وتش اامل المميا ازات اإليجابي ااة للع ااالج ب ااالتنويم اإليح ااائي إل ااى درج ااة عالي ااة م اان
االسترخاء وتقليل من نسبة التوتر والشد العصبي .
يوصي العديد من األطباء والمعالجين النفسيين بأهمية استخدام العالج باالتنويم
اإليحائي كوسيلة عالجية فعالة لحياة افضل .
إن جمياع حااالت اإليحااء ال تاتم إال مان الشاخا نفساه .ويخاتا دور المناوم
علااى إرشاااد وتوجيااه الشااخا إلااى اإليحاااء وكي اف يصاال إليااه ويمارسااه وكيااف
يستفيد منه.
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جترالة التنومي املغناطيسي
وطرا اإلادا هلا
بعاد ممارساتك للتماارين التاي بيناهاا والتاي هاي فاي حقيقتهاا مجارد مادخل أولااي
الن ممارسة التنويم تحتاج إلى خبرة نفسية عالية وتجاار كثيارة ال يكفاي كتاا
واحااد إلتمامهااا مهمااا بلااغ ماان العلميااة واالتسااا العلمااي فالكتااه والمحارارات
تقادم تعزياازا للسااير فااي طاار العلاام ولاايك نهايااة الشااوط والتجربااة ال أريااد هنااا
تثبيط القدرات التي قاد امتلكتهاا خاالل سايرك فاي رحلاة التناويم بال ادعاوك إلاى
الوقون طويال قبل التجربة وليك الفشل في التجربة األولاى يعناي الفشال ابادا
بل هو بداية نجاح قادم .
( ابدأ من نفسك ) أول خطوة تخطوها في النجاح هو أن تبدأ مان حيا ينتهاي
االخرون وا خرون ينتهون با( النفك) إالا عليك ان تبدأ انت بالنفك وقتها
سااتعرن ماان هاام ( االخاارون ) هااذه هااي القاعاادة الذهبيااة فااي عملنااا التطااويري
وفاي الوقات الاذي تكتشاف فياه أفااا الاتاك ومجاهال نفساك وقتهاا تكاون علااى
اسااتعداد للرحلااة فااي مجاهاال األنفااك اإلنسااانية األخاارى حينهااا ساايكون النجاااح
حليفك بالتأكيد .
ال اية األساسية من أحدا حالة التنويم أو ال يبة التنويمياة بمسامى خار عناد
العمياال هااي تجاااو العنصاار المحلاال والناقااد للعقاال الااواعي للوصااول مباشاارة إلااى
العقل الباطني الخال ألحدا الت يير المطلو لنظم معتقداته التي يعزى أليها
االرااطرابات الساالوكية والوجدانيااة والفكريااة التااي يشااكو منهااا .وه ااذا يحااد
بإعطاء العميل إيحاءات لفظية تساعده على االسترخاء البدني والعقلي ألحدا
الحالااة وماان واام العماال علااى تعميقهااا بصااور الهنيااة متخيلااة للدرجااة التااي يحصاال
فيها توافق كامل بين العقلين الباطني والواعي يسمح لهما بالعمل معاا وبانساجام
لتقبال واساتيعا اإليحااءات االيجابياة والمرموباة لتشاكل نظاام معتقادات جدياد
يساعد على عملية الت يير .وعندما يكون الشخا في حالة ميباة تنويمياة تكاون
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قابليتااه لإليحاااء عاليااة وقدرتااه علااى التخياال والتركيااز قويااة كمااا انااه يكااون أكثاار
() 1
استعدادا للتعاون واقل تحفظا؛ أي انه يتصرن بتلقائية وعفوية كبيرة .
الجلس ااة التمهيدي ااة األول ااى يح اااول فيه ااا المع ااال خل ااق ج ااو م اان الثق ااة وال ااود
واالنسجام بيناه والعميال ومان وام يقاوم بأخاذ تفاصايل الحالاة التاي يشاكو منهاا.
بعاادها يق ااوم بش اارح للتنااويم وم ااا يح ااد أُون اااء العمليااة ويص ااحح ك اال المف اااهيم
الخاطاااة لديااه عاان العمليااة واللااك الطمانانااه وإل الااة كاال عواماال الشااك والخااون
والتااردد .وماان بعااد يقااوم باختبااار ماادى اسااتجابته اإليحائيااة واللااك بااأجراء بعااا
االختبارات التي تورح له مدى تعاونه واستعداده إلنجاح العملية.
المرحلة التالية يطله من العميال أن يساتلقى علاى ظهاره أو يجلاك علاى كرساي
مستقيم الظهر وياريح نفساه بالكامال ويساتعد للتناويم .وقاد يطلاه مناه أن يثبات
بصااره علااى نقطااة أو شاايء محاادد يختاااره هااو وماان واام يعطااى إيحاااءات لفظيااة
تساعده على االسترخاء .ولتعميق الحالة قاد يطلاه مناه أن يأخاذ عادة تنفساات
عميقااة وبطياااة أو يطلااه منااه أن يتخياال بكاال حواسااه الخمسااة منظارا يجلااه لااه
الهدوء والطمأنينة والراحة النفسية ويقوم بتعميق استرخاء جسمه وعقله للدرجة
التااي تدخلااه فااي ميبااة تنويميااة عميقااة .بعااد اللااك يعطااى العمياال إيحاااءات قويااة
لتقوية األنا ولادعم الثقاة ولمضااعفة دافعيتاه لتحقياق الت ييار الاذي يرياده لنفساه.
وقبل أن يخارج العميال مان ميبتاه يعطاى إيحااء اناه سايكون فاي الجلساة القادماة
أسرع وأعمق تنويما وأقوى عزيمة على تحقيق الت يير الذي ينشده.
الجلسة العالجية الثانية بعد أن يستعرا المعال مع العميل ما دار في الجلسة
السابقة وما طرأ خالل األسبوع المنصرم يقوم بتوجيهه بإيحااءات لفظياة لكاي
ياادخل فااي ميبااة تنويميااة كمااا حااد فااي الجلسااة السااابقة وماان واام يتبااع أساالوبا
متعارفااا فااي العااالج النفسااي قااد يكااون ساالوكيا أو معرفيااا أو تحليليااا أو أحااد
تقنيات العالج بالطاقة أو البرمجة الل وية العصبية واللك علاى حساه متطلباات
الحالة واللك أل التها أو ت ييرها أو التخلا من أورها النفساي أو السالوكي علاى
العميل .ودائما يشرح للعميل الوسيلة العالجية قبل بداية الجلسة.
()10ل ت ويم ل بالجك د.لألكيص سما ي ل ب ا

 :كست كص كوق ل بيادة ل كسيت.
116

وقبل أن يفيق العميل يعطى إيحاءات لتدعيم العالج وتحقيق الت ييار المطلاو
في األيام التالية والى أن يحضر للجلسة القادمة.
نجاح العالج يتطله أن يكون العميل:
 -1مقتنعا بالعملية.
 -2رامبا في العالج.
 -3واوقا بإمكانيات وقدرات وخبرة المعال .
 -4متعاونا أوناء الجلسة ومتقيدا بالتعليمات بين الجلسات.
 -متفائال ومتوقعا نتيجة ايجابية ومتصورا الت يير وقد حد في النهاية.

()12ل ت ويم ل بالجك د.لألكيص سما ي ل ب ا

 :كست كص كوق ل بيادة ل كسيت.
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() 2

مثتياا تو التنومي املغناطيسي
أوال :تلجأ التقنياات التنويمياة لتخفايا الاوعي فاي اليقظاة ماع اساتخدام اإليحااء
أو بدونه إال أن اإليحااء عناد الكثيار مان األخصاائيين يعتبار الحجار األساام فاي
التنويم "إن كالما ايجابيا معبرا ملفوظا بقوة يكفي ألن يحد ردود فعل سريعة
() 3
وقوية في أالهان المستمعين وعليه نحتااج إلاى تثقياف الصاوت واإللقااء "
فباإلمك ااان اس ااتخدام العوام اال الميكانيكي ااة والكهربائي ااة الت ااي تس ااهل عملي ااة
إحاادا التنااويم ماان اللااك مااثال األواار أالسااترخائي الااذي يحدوااه رااوء مصااباح
كهربااائي ا ر اللااون ماانخفا ألااواط أو مااا ياالور بااه اإلنصااات إلااى الموساايقى
الحالمة أو اإلنصات إلى إيقاع يد (  2دقة في الدقيقة ) (.) 4
واني ااا :إن التن ااويم الم ناطيس ااي ه ااو ن ااوع م اان الن ااوم حيا ا يش ااير تخط اايط الما ا
الكهربااائي عل اى ان الم ا فااي حالااة يقظااة تامااة إي أن شااكل التخطاايط يكااون
بشكل ألفا بموجاات تتاراوح مان  1الاي  12موجاة فاي الدقيقاة وهاو ماا ناراه فاي
حاالت اليقظة والوعي الكامل.
والثااا :التنااويم هااو عمليااة يقااوم بهااا الشااخا المنااوم لياالور خاللهااا عل اى العمياال
ويدخلااه فااي حالااة نااوم أو ميبوبااة م ناطيسااية .هااذه عبااارة مياار صااحيحة فانااه ال
يوجد هناك شخا يلور على األشخاص ا خرين ويجبرهم أو يدفعهم إلاى حالاة
نا ااوم م ناطيسا ااي فكا اال ما ااا هنالا ااك ان الشا ااخا المسا ااتعد ألن ينا ااوم تنويما ااا
م ناطيس اايا يك ااون مس ااتعدا وموافق ااا عل ااى إرش ااادات وتع اااليم الش ااخا المن ااوم
ويدخل بعدها في حالة ميبوبة م ناطيسية وهذا ما يقوم به اإليحاء .
رابع ااا :ان بع ااا المص ااابين ب اابعا الح اااالت النفس ااية خصوص ااا العص اابية .مث اال
ح اااالت الهس ااتيريا ق ااابليتهم للتن ااويم عالي ااة ولك اان معظ اام المص ااابين با ااألمراا
النفسااية الشااديدة الذهنيااة مثاال الشاايزوفرينيا ومررااي الهااوم واالكتاااا الشااديد
تكون قابليتهم رايلة جدا للتنويم وأحيانا مير ممكن تنويمهم.
()13بوم جاغو ن 95
( )2سكوت كوق و وسي ك ليمو ز ن 25
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خامسا :الدخول في ال يبوبة في حد الاته ال يشاكل اي عاالج الي حالاة نفساية
ولكاان الطبيااه النفسااي الخبياار يسااتطيع اسااتخدام هااذه ال يبوبااة بحي ا يعطااي
العمي اال بع ااا اإلرش ااادات والنص ااائح الت ااي يمك اان اس ااتخدامها لتحس ااين حالت ااه
النفسية.
سادسا :ال وجود ألي رد فعل عكسي أو خطورة باأي شاكل كانات مان الادخول
فااي ال يبوبااة الم ناطيسااية وقااد يساات ل بعااا األشااخاص ألمااراا خبيثااة وهااذا
الضارر ال ياأتي مان التناويم فاي حاد الاتااه ولكناه ياأتي مان الشاخا الاذي يساات ل
هذه الظاهرة ألمراره الشخصية.
سااابعا :ان الساالوك المميااز للشااخا المنا ناوم م ناطيساايا يمكاان فهمااه االا نحاان
قارناه بالشخا الذي يحلام فهنااك عالقاة وويقاة باين حالاة الحلام وحالاة التناويم
( ) وتقااف بعااا اتجاهااات علاام الاانفك رااد التنااويم الم ناطيسااي ألن المعااال
يمكاان أن يااوحي للشااخا المنا ناوم بإيحاااءات ليساات فااي صااالح هااذا األخياار أو
أن تحاال بعااا األعااراا العائاادة للتنااويم مكااان أع اراا سااابقة .بمعنااى خاار
يمك اان للمع ااالِ أن يُس ا ِاقط ج اازءا م اان ار ااطراباته عل ااى المع ااالَ  .وتبق ااى عملي ااة
التنا ااويم الم ناطيسا ااي ميا اار وارا ااحة تماما ااا .لقا ااد قا ااال (شا اااركو) با ااأن التنا ااويم
الم ناطيسااي يخلااق هسااتيريا مصااطنعة عنااد المنا ناوم عاان طريااق إحاادا انقسااام
وظيفي في الشخصية .وقد وصفه بعضهم بأنه نوم جزئي نااجم عان تثبايط جزئاي
الفعالية الدمامية أو ت ييرها .أماا فروياد
لوظائف الدماغ ! .وبعضهم يقول بتوقف ل
من جهته فقد رأى في التنويم الم ناطيساي أحاد تنويعاات التحويال transfer
لاايك إالل ويعاازو العااالم النفساااني باااربر تااأوير اإليحاااء التنااويمي إلااى إعااادة بناااء
إدراكااي معرفااي ملكاادا أن الظااواهر المتأتيااة عنااه يمكاان ان تفهاام ماان رااوء مباادأ
واحااد هااو أن الشااخا الصااالح للتنااويم يتقباال كلماات المنا ِّاوم باعتبارهااا مقااررات
( )
المنوم
حقيقية فهو يدرك ويتصور الحقيقة كما يحددها اللك ِّ

( )0سكوت كوق و وسي ك ليمو ز ن 018
( )11سكوت كوق و وسي ك ليمو ز ن 71
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وامنا :يجمع علماء النفك والمختصاون باالتنويم ان حااالت الناوم ومادتها تتصال
بكيفية سير العملية ومراحل العمق فيها .لذلك قسموا النوم إلى واال حااالت.
تباادأ الحالااة األولااى باإلمفاااءة البساايطة التااي ال تزيااد علااى  1إلااى  22دقيقااة
حي ترتخي العضالت .والحالة الثانية يزداد النوم عمقا أكثر من الحالة األولاى
فيتراوح منها من نصف ساعة إلى ساعة والحالة الثالثة هي النوم العيمق الطويال
األمد الذي يوحي إلى النائم باان يواصال نوماه عادة سااعات أو أياام بلياليهاا وان
ال يسااتيقظ ماان نومااه إال فااي فت ارات يحااددها المنااوم لقضاااء حاجتااه ماان تن ااول
الطعام وميرها من الحاجيات وم يعود بعدها إلى النوم وانية .وقاد تسات ر أمثاال
هذه الجلسات عدة شهور حسه فاعليتها ومدى تحسن أحوال العميل وتقدمه
( )
نحو الشفاء التام.
تاسعا  :يحد تقليا للمنبِّهات السمعية والبصرية المحيطة بعد أن يتم جذ
اتعمل عا ااادة األم ا اراا الالمعا ااة
انتب اااه الشا ااخا إلا ااى شا اايء أو فكا اارة م ااا .وتُسا ا َ
واإليحااءات الكالميااة والحركياة فياادخل الفاارد فاي حالااة انتقالياة تتنااوع بتباادِّياتها
ودرجة عمقها .ويصابح الفارد قاابال لتلقاي إيحااءات وتنفياذ أفعاال ال يتاذكر منهاا
شياا عند استيقاظه .يمكن أن ِّ
ينفذ بعا األمور بعد االستيقاظ دون أن يعلم أن
اإليحاء بها قد تم أوناء التنويم فالتنويم هو رقاد ناقا يانجم عان اإليحااء وهاو
ليك رقادا كاامال فالشاعور ال يشارد لكناه يساترخي ويحاتفظ بقدرتاه علاى االنتبااه
والتركيز وأما المدركات الحسية فتبقاى قائماة وال تفقاد العضاالت حيويتهاا األمار
ال ا ا ا ا ا ا ااذي يت ا ا ا ا ا ا اايح للن ا ا ا ا ا ا ااائم م ناطيس ا ا ا ا ا ا اايا المش ا ا ا ا ا ا ااي والوق ا ا ا ا ا ا ااون وتنفي ا ا ا ا ا ا ااذ
األوامر (. ) 1
عاشارا :يمكاان للتنااويم الم ناطيسااي أن يكااون فعااال فااي معالجااة حاااالت مختلفااة
ومعالجة بعا األمراا النفسية الجسادية (الرباو ارتفااع التاوتر الشارياني الا )
وفااي بع اا الحاااالت ماان الممكاان اسااتخدام التنااويم الم ناطيسااي كأحااد أنااواع
العااالج التااي تسااتعمل فااي العااالج النفسااي فاأول خطااوة هااي فااي اختيااار العمياال
( )17جالم حسص –جري ة ل م ى
( )0بيير دل و لستكشاس أغول ل ذهص ول ت ويم ل مغ اطيسك ترجمنت
 03دل ل تربيت ل برلق 0899
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ن لسنك

و ل نام بي نوم ن

المالئم خاصة الذين يتقبلون التناويم بصاورة ساريعة وبإمكاانهم التاأور بهاا فاان
ارشدوا إرشادات فيها نفعهم أوناء التنويم فإنهم سون يساتفيدون أكثار مان هاذا
النوع من العاالج.ان طريقاة اإليحااء التاي تساتخدم فاي هاذه الحالاة تفياد العميال
السااتعادة أشااياء وحااواد قااد تكااون حاادوت فااي طفولتااه والتااي سااببت مررااه
وباستعادة هذه األشياء يستطيع الطبيه تشخيا العالج الال م .
احد عشر :يجه عدم التسرع في إدخال الشخا إلى مرحلاة التناويم الن هاذا
يسبه إجهادا عليه يجه ان تكون متأنيا وان تأخذ الجلساة تمهيادا ويفضال أن
تكاون هنااك جلساات إيحااء سابقت جلسااة التناويم واللاك للتاأوير االيجاابي علااى
حالة الشخا ولتهياته لمرحلة التنويم التي ستليها .
اون اا عشاار :إن الفشاال فااي التجربااة األولااى ال يعنااي انااك مياار ملهاال لممارسااة
التنويم بل عليك دراسة كل تجربة تقوم بها مسجال كل المالحظات كي تتجناه
الوقوع باالخطأ مستقبال .

امل شراا الدالة اتر التنومي
* ارتخاء العضالت واحيانا يدخل في حالة التخشه .
* ت ير لون الوجه واليدين الى اللون الشاحه .
* بطء في التنفك .
* رجفااان الجفاان او الاادخول فااي حالااة الرومشااة وهااي شاابيهة بحالااة الحلاام عنااد
النائم .
* ت ير في وظيفة االبتالع .
* قد يحد انتفاو في حجم الشفة السفلى .
* أحيانا يسخن جسم الشخا المنوم .
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وبشكل علمي دقياق يمكنناا ان نقسام الظاواهر الناتجاة عان التناويم الاى "ظاواهر
فسيولوجية وظواهر نفساية وهاذه الظاواهر اماا تلقائياة او نتيجاة لاليحااء المباشار
تحت التنويم"( ) 3كما الكرناها في صفحة ( )2
الظواهر التلقائية :
أ /ظواهر نفسية .
 -1يادة القابلية لاليحاء .
 -2االلفة مع المنوم الم ناطيسي.
 -3فقدان الذاكرة المصاحه للتنويم العميق .
 -4القدرة على االتصال بالعقل الباطن .
/الظواهر الفسيولوجية .
1
2
3
4

االحتفاظ بدرجة من الوعي بالمقارنة لحالة النوم الطبيعي .التصااله الكتاااتوني  (.وهااو التوقااف عاان االتيااان بااأي حركااة او تحريااك أي
جزء من الجسم )
ت-يرات في الجها التنفسي(انخفاا في سرعة التنفك).
-ريق مجال الريية .

الظواهر النتاجة عن االيحاء المباشر تحت التنويم :
أ/ظواهر نفسية
-1فقدان الذاكرة.
( )0ل تو

باق كعمود و

:

م ل كو ل كسيو وجك ن . 053
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 -2الت يرات االنفعالية .
 -3الت يرات االدراكية.
 -4النكوص السني (أي المقدرة على إرجاع المن ناوم إلاى أي سان عماري عاشاه
سابقا )
/ظواهر فسيولوجية .
1
2
3
4

ت-يرات في الجها العصبي الحسي.
ت-يرات في الجها العصبي الحركي .
ت-يرات في الجها العصبي الالرادي .
ت-يرات جلدية .

وق ا ااد الك ا اار األس ا ااتاال ال ا اادكتور د .ها ا ااير ب ا اان حس ا اان خش ا اايم المع ا ااال ب ا ااالتنويم
الم ناطيسي وبرمجة الهندسة العصبية الادمام – الساعودية مالحظاات مهماة عان
التنويم نشرت على موقع الفلق االلكتروني جاء فيها:
 -1أن ظاااهرة التنااويم ظاااهرة نفسااية طبيعيااة قريبااة الشاابه بحالااة النااوم الطبيعااي
ولكن الفر بيانهم هاو أن الناوم ياتم مان خاالل عناصار الاتياة داخلياة أماا التناويم
فهاو أحاادا تلااك العناصار نتيجااة لتااأويرات خارجياة و كثياارا مااا يطلاق عليااة اساام
النوم االصطناعي وال يخلاو إنساان مان درجاة مان درجاات االساتعداد لهاذا الناوم
وان اختلفت الدرجة ولذلك فهي ظاهرة طبيعية وليست مررية.
 - 2ال يمكاان ممارسااة التنااويم إال بموافقااة الشااخا و رمبتااه فااي الاادخول فااي
هذا الناوع العالجاي وال يمكان إدخالاه قهارا فاي حالاة مان التناويم وهاذا ماا تشاير
إلي ااه الدراس ااات واألبح ااا العلمي ااة الحديث ااة ح ااول اهمياااة الموقا ااف االيجا ااابي
المسبق للتجربة التنويمية .
 -3ال يفقد الشخا المنوم وعيه أو شاعوره كاامال علاى أن يظال متحفظاا بقادر
م اان ال ااوعي و قس ااط م اان اإلدراك تجعل ااه ي اادرك م ااا يح اايط حول ااه أون اااء العملي ااة
113

التنويمية .و القاول باأن العميال يفقاد إرادتاه تحات التناويم أمار ميار حقيقاي خطاأ
شائع و مير علمي وقد أوبتت الكثير من الدراسات عن صحة اللاك فاالنفصاال
يكون جزئي وليك كامل .وهذا ما أكدته العديد من الدراسات واألبحاا أمثاال
د /دلبون و برنهايم و ليجو ومول في أن الشخا النائم يتمتع بقسط كبير من
اإلرادة وق ااوة المقاوم ااة وان الق ااول بس االه اإلرادة كامل ااة تص ااور خ اااطئ ومي اار
علمي.
 -4العااالج بااالتنويم الم ناطيسااي لااه قواعااد علميااة محاادده و قااد أوصااى ب ااه
الكثياار بممارسااته لمااا لااه ماان فائاادة تعاام علااى العمياال و بخاصااة العمياال الااذي
يصعه التعامل معه دوائيا لظرون صحية مثل الحمل و  ...ال .
 تاادل األبح ااا و الدراسااات العلمي ااة أن التنااويم ل اايك خط ارا مثلم ااا يعتق اادالكثياار و اللااك لمااا لااه ماان فوائااد عالجيااة تعااود علااى العمياال كمااا انااه لاام تاارد
حاااالت ع اان خط ااورة التن ااويم الس اايما إالا تما ات ممارس ااته تح اات إشا اران مع ااال
متخصا وتحت إشران طبي.
 بمراجعااة المراجااع األساسااية فااي علاام الاانفك ألس اريري و الطااه النفس اايوج ااود دراس ااة للتن ااويم دور ال يمك اان إمفال ااه ف ااي العملي ااة العالجي ااة وان فائدت ااه
متع ااددة ب اال أن األبح ااا االمبريقي ااة (الميداني ااة التجريبي ااة) أوبت اات فاعلي ااة ف ااي
تخفيف وطأة ر وط الحياة اليوميةمن خالل التعارن علاى فجاوات الاذاكرة و
التااي تكااون سااببا فااي بعااا األع اراا النفسااية و إرااعان وااار خب ارات الخااون
المللماة مااع يااادة قاادرة الشاخا فااي التعاماال مااع أحادا الحياااة باإلرااافة إلااى
أنهااا طريقااة مثاليااة لعااالج بعااا االرااطرابات شااديدة التعقيااد مثاال االرااطرابات
االنش ا ااقاقية وار ا ااطرابات الجس ا اادية والمخ ا اااون وار ا ااطرابات القل ا ااق العا ا ااام.
وهذا ما اكده كل من  :برنارد وبراون و دايون و جنواي و سيلفا ...ال
 يس ااتخدم الع ااالج ب ااالتنويم كأح ااد الم ااداخل العالجي ااة الهام ااة م ااع الفني اااتواألساااليه العالجيااة األخاارى حيا يصاابح الماادخل التكاااملي و النظاار لإلنسااان
من مدخل بيولوجي نفسي اجتماعي وهو المنه الذي تتبناه  WHOمنظمة
الصحة العالمية .
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ياالدي إلااى خلااق أفضاال ظاارون حياتيااة للمااريا النفسااي و العقلااي وقااد أجرياات
العديااد ماان الدراسااات التجريبيااة أوبتاات فاعليااة العااالج بااالتنويم الم ناطيسااي
المصاحه للعالجات النفسية والطبية األخرى وقد وصل األمر إلى قيام الابعا
أمثاال  1312Wadden & Andersonباساتخدام العاالج باالتنويم
الم ناطيسي .
 -1أن العااالج بااالتنويم الم ناطيسااي مثلااه مثال جميااع أنااواع العالجااات النفسااية
األخاارى باال و الطبيااة أيضااا و أن المباارر فااي أن هااذا النااوع ماان العااالج ( ماان
المحتم اال أن يس اااء اس ااتخدام) مث اال المش اارط ل اادى الجا اراح ال ااذي يحتم اال أن
يستخدمه في مرا خر مير العالج كذلك بعا أنواع األدوية يمكن أن يسااء
استخدامها كما يحد لدي بعا المدمنين .
فالموروع هنا سوء ممارسة مهنية وليك فرريات مسبقة ولذلك أرى أنه طالما
العالج بالتنويم الم ناطيساي أسالو عالجاي يساتخدم فاي مالبياة دول العاالم و
يخضااع للقااوانين و الشااروط المحااددة و المالئمااة لممارسااته وانااه أداة عالجيااة
معترن بها من قبل الهياات العلمية والجمعيات الدولية مثال الجمعياة األمريكياة
للطااه النفسااي و الجمعيااة الملكيااة البريطانيااة للطااه النفسااي وكااذلك الجمعيااة
األمريكي ااة لعل اام ال اانفك والجمعي ااة البريطاني ااة لعل اام ال اانفك ..الا ا م اان هيا ااات
ومنظمات كبرى لها شأنها في مجال علم النفك والطه النفسي.
ويمكا اان ورا ااع أسا ااك وقواعا ااد عاما ااة تحا اادد ممارس ا اة مهنا ااة العا ااالج با ااالتنويم
الم ناطيسي أسوة بباقي األساليه العالجية األخرى وهي كالتالي .
 أن تحول الحالة من قبل طبيه نفسي . أن تسا ا ااتبعد جميا ا ااع االرا ا ااطرابات الذهانيا ا ااة الحا ا ااادة بخاصا ا ااة ارا ا ااطراباتالضالالت ( االوهام).
 أن تستبعد جميع الحاالت واإلصابات العضوية.115

 أن تخضااع قواعااد الممارسااة إلااى نفااك القواعااد المهنيااة التااي تحكاام العاااملينبا ااالمهن النفسا ااية مثا اال احت ا ارام خلفيا ااة العميا اال الثقافيا ااة والدينيا ااة و االقتصا ااادية
واالجتماعية الذي ينتمي إليها والمحافظة على إسراره الشخصية .
 أن تخض ااع جمي ااع ممارس ااات التن ااويم الم ناطيس ااي إل ااى أس ااك علمي ااة مقنع ااةوليك إلى أهواء الاتية أو شخصية .
ومماا ساابق يتضااح راارورة التاارخيا لممارسااة مهنااة العااالج بااالتنويم الم ناطيسااي
وفق ااا للمعلوم ااات الس ااابقة حيا ا أن األم اار ال يخض ااع إل ااى رمب ااات أو أرا ارار
شخصية بقدر ما هو علم منتشر في جميع أنحاء العالم ولاه الكثيار مان المراكاز
و الجمعيات النفسية الدولية للتعريف به وال ياتم ممارساة هاذا العاالج مثلاه مثال
العالجات األخرى إال داخل المستشفيات والعيادات النفسية.
 -3باستخدام العاالج باالتنويم الم ناطيساي تكاون هنااك نقلاة كيفياة و كمياة فاي
تطااور مهنااة العااالج النفسااي حي ا أن هااذا النااوع ماان العااالج جاازء ال يتج ازأ ماان
األساااليه و الوس ااائل العلمي ااة والفنيااة ف ااي معظ اام دول العااالم و أن الكثي اار م اان
الجامعااات و المعاهااد تماانح درجااة الاادبلوم و الماجسااتير و الاادكتوراه فااي هااذا
النوع من العالج.
ولق ااد س ااجلت أرق ااى المستش اافيات الحديث ااة نجاح ااا م ااذهال ف ااي ه ااذا المج ااال
ويستخدمه أشهر العلماء والمعالجين النفسيين االستشااريون فاي مجاال االرشااد
النفسي وعلم النفك عامة والطه وبذلك ا داد االستعداد لقباول هاذا العاالج
() 2
من قبل المجتمع

نن ل ت ننويم ضننمص بننرلكج
( )71والهميننت ل ت ننويم ل مغ اطيسننك فننام دو ننت ل سننوي أدخ ننت ل تنن ي
ك ل سها ا  0890وتبتبر بذ ك لوم دو ت فك ل با م قاكت بكدخام ل ت ويم ضمص برلكج ك ل سها
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اطر التنومي املغناطيسي
يج ا ااه أن ال تأخ ا ااذنا الدهش ا ااة عن ا اادما نق ا ااف عل ا ااى ان الخبا ا اراء ف ا ااي التن ا ااويم
الم ناطيسااي منقساامون بشاادة بااإ اء مسااألة المخاااطرة المزعومااة التااي يمكاان أن
تتاأتى عناه فهارولاد رو يان  Harold Rosenرئايك الجمعياة الطبياة يعلان
أن التنويم الم ناطيساي أداة نافعاة وفعالاة إال اناه يلكاد أنهاا محفوفاة بالمخااطر
حين ياأتي علاى أيادي أشاخاص ميار مادربين تادريبا جيادا وفاي مقاال نشار عاام
 13 1للكاتا ااه المتخصا ااا ميا اارم  Mearesاسا ااتعرا تسا ااعة مجا اااالت
محتملة في حالة التنويم الم ناطيسي هي (:) 1
1
2
3
4

1
3

الباعا ا المقل ااو  :فم اان الممك اان ان يس اايء العمي اال او الطبي ااه اس ااتخدامالموقف فيعمد إلى إشباع حاجات خفيه لديه.
ال-ما االورات الشخصا ااية المعاكسا ااة  :أي يا ااادة قابليا ااة الما اارء لاليحا اااء وعلا ااى
التواكل الشديد .
البصيرة الجارحة :فقد ال يتحمل العميل المجابهة المفاجااة للماادة المكبوتاة.
() 2
قد يعمل التنويم على التعجيل بحدو الذهان .نشل أعراا بديلة :كاإلصابة بالعجز .إصابة العميل بذعر مفاجئ.حدو تعقيدات نتيجة العجز عن فهم العالقات القائمة بالموقف.احتمال ممارسة التنويم بطريقة منافية للضمير.احتمال امتناع الشخا المن نوم عان االساتيقاظ فيظال فاي حالاة تناويم كلياة اوجزئي ااة مس ااتمرة  (.اال ان ال اادكتور ب ااول ج ااامو يعتق ااد ان العج ااز ع اان ايق اااظ
الشخا المنوم هو مجرد خرافة )

ماذا ميةننا قيقب الالتنومي
( )70سكوت كوق و وسي ك ليمو ز ن 81
()72لضطرلي كسك ش ي يتلف با كوض ول تشوش فك ل بم يات ل ككريت وفك لضنطرلي لال كبناالت
وبب ل قن ة ن ل توجنه فنك ل زكنام ول مكنام ولألشن ان وأحيا نا با ه وسنت ولألوهنا  .لجن د.
فنناخر اق ن  :كب ننم ل ب ننو ل كسننيت /كننادة ل ننذهام لو ل ُكنناق  Psychosisن  381شننباع شننر
ول ب و ح – سو يت 2113
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 - 1بلوغ مرحله الصفاء والخيال النار والخال .
 - 2برمجة العقل الباطن لمقاومة مرا موجود او أمراا يراد عالجها.
 - 3معالجة بعا الصراعات الداخليه النفسية.
 - 4برمجة العقل الباطن على االسترخاء والهدوء والشعور بالسالم الداخلي.
 الت له على التوتر . مواجهه المخاون. - 1تحقيق السعادة والتخلا من االكتاا .
 - 3التخلا من الوساوم التسلطية واألفعال القهرية.
 - 12برمجة العقل الباطن على األهدان االستراتيجية.
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العض املثتياا قب الت رالة
 -1اختر مكانا هادئا ومريحا بعيد عن الضوراء وان كان هناك أشخاص معكام
في الجلسة فأمرهم بالتزام الصمت .
 -2إالا كاناات الجلسااة بحضااور خاارين أجلِ اك الشااخا المااراد تنويمااه وظهااره
إلى الحضور كي ال يشعر باإلحراج أو التوتر.
 -3أول شاايء عليااك فعلااه هااو أن تااأمر الشااخا المااراد تنويمااه بأخااذ شااهيق
و فياار عميقااين ماان  22-12ماارة واللااك لتجنااه ظهااور التااوتر ولشااعوره بالراحااة
بعد هذا اإلجراء .
 -4واألماار األخاار هااو معرفتااك المساابقة باسااتعداد الش اخا فعااال للتجربااة ال
تحاول ابدا إجباره على شيء يمتنع عن فعله هو أوال وم أنت .
 احترم خصوصياته بشكل حسام وال تستهن بأي شيء مهما كان ص يرا. ال تنك ان يكون هندامك جيدا لما له من تأوير على الشخا . كن هادئا وواوقا من انك تفعل الشيء الحسن لصالحه . -1افهم طلبه وسبه اختياره للتنويم وماا الاذي يرياد ان يحققاه فاي الجلساة ال
تعتقااد ان الساارعة تتوافااق مااع النجاااح دائمااا فكاال شااخا منااا لااه عتبااات نفسااية
كثيرة قد يكون من الحمق القفز من فوقها ادخل عتبة وم أخرى حتى لو كلفاك
هذا أكثر من عشرة جلسات الن النتيجة هي الحكم .
 -3ابدأ أوال بجلسات اإليحاء فهي المدخل الوحيد لدخول شخصايته وفهمهاا
ومعالجتهااا ال تكاان جلسااات اإليحاااء طويلااة ( ال تتجااو  22دقيقااة ) حاادد لهااا
وقتا كي تتجنه الض ط على الالوعي أعطه راحة وم ابدأ بجلسة أخرى فاي ياوم
أخاار وهكااذا حتااى تجااد االسااتعداد الكااافي ماان قباال الشااخا لمرحلااة التنااويم
الم ناطيسي .
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 -12اختاار األساالو االمثاال فااي جلسااات اإليحاااء فااي القاعاادة التااي سااتبني
عليها كل شيء .
 -11أي توترات تظهر في جلسات اإليحاء ادرسها بشكل جيد وافهم أصولها
النفسية وأوارها الحياتية .
 -12ليست السرعة دليال على النجاح ربماا ساتكون عواقبهاا كبيارة فيماا بعاد
لذا ال تحاول إجبار الشخا على النوم وكأنك تخوا حرباا معاه اتركاه لساجيته
ولتادفق الالوعاي الاذي سايظهر فاي الجلساة فربماا هنااك رفاا لام تنتباه الياه فااي
البدء كن متيقنا أن العمل الذي تقوم به ليك تحديا لألخر بل في خدمته ومان
اجلااه ف ااإالا وجااد ان ااه يحت اااج إلااى وق اات أخاار لإليح اااء ف ااال تبخاال علي ااه بوقت ااك
() 3
واستأنف جلستك فيما بعد .
 -13التاانك ان فااي حالااة التنااويم لل اارا العالجااي ان تطلااه ماان الشااخا أن
يذهه إلى عقله الباطن ( فاالا قال لك كيف االهه اليه فقل له ال عليك اطلباه
فسااون يحضاار فااورا ) وان يلقااي عليااه التحيااة وان يطلااه منااه مساااعدته علااى
اجراء العالج وان يكون معينا له في اليقظة للتخلا من الحالة المررية .
 -14االا كااان المنااوم يشااكو ماان ماارا معااين عليااك ان تطاارح عليااه جملااة ماان
األسالة  :منذ متى وأنت تشكو من المرا؟ أول مارة وجادت هاذا األمار ..الا
االا قال لك حين كنت في العاشرة من عمري وحصال كاذا وكاذا فاطلاه مناه ان
يرجع الى تلك الفترة وان ينقل لك الحادوة بالكامل وم اطله منه ان يرجاع الاى
مااا قباال الحادوااة بقلياال واام اباادأ بعماال االيحاااء االيجااابي لمواجهااة المشااكل واام
ادخاال بااه الااى تلااك الفتاارة وقااك ارااطرابه الااداخلي الااذي يظهاار علااى ساايمائه
الخارجيااة وقاال لااه ان يواجااه االماار بشااجاعة ولاان يضااره شاايء النااك معااه تسااانده
وتقويه  .....ال .
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 -1االا كااان المنااوم يشااكو ماان ماارا البااد ان تكااون لااديك خباارة كافيااة عاان
اللك المرا وفعله في الجسم ألنك في حالة التنويم ستطله مان الشاخا ان
يذهه الى منطقة المرا وان يأمر الخالياا او بعاا اجهازة الجسام باأفرا ماادة
الع ااالج المفق ااودة او ان يتوج ااه الهرم ااون الفالن ااي ال ااى تل ااك المنطق ااة بمس اااعدة
العقل الباطن  ....ال .
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جتسة التنومي املغناطيسي
سأحاول هناا أن أدرج لاك بعاا مان طار التناويم أو اشاهرها والتاي تعتماد علاى
مقدرتك في اإليحاء والتأوير وهي جلسات متعددة منها بطريقة االساتلقاء ومنهاا
بطريقة الوقون وميرها من الورعيات .
االمنوم أن يعارن معظمهاا
يوجد عدد من أساليه التنويم الحديثاة التاي يجادر ب ِّ
حتى إالا لم تفلح إحدى الطر أمكنه االستعانة فورا بطريقة أخرى .ومان أشاهر
هذه األساليه أن يجلاك الشاخا الماراد تنويماه علاى كرساي أو يتمادد علاى
المنوم أمامه ويجري تمريرات على رأسه.
مقعد مريح وي لق عينيه؛ ويقف ِّ
أو يجلك الشخا المراد تنويمه على كرسي مريح في مرفة معتمة بها مصاباح
واحد خلفه وم يُطله منه أن يثبت بصره على مصدر روئي ص ير بيد المن ِّاوم
علااى بعااد  32ساام وال يحااول عينيااه عنااه علااى أن يكااون اتجاااه النظ اار إلااى
األعل ااى حت ااى يح ااد تع ااه بص ااري  .ويالح ااظ ان ف ااي معظ اام األح ااوال أن
األجفان تثقل بسرعة وتميال إلاى االن اال وفاي هاذه األونااء ياوحي المن ِّاوم إلاى
التابع أن أجفانه خذة في الثقل وأنه ال يستطيع إبقاءها مفتوحة وهنااك أيضاا
المنوم التلابع بأن ي ما عينيه ويخلاي عقلاه
األسلو العقلي الذي يأمر فيه ِّ
من كال تفكيار؛ وام يتركاه دقاائق قليلاة ياوحي إلياه بعادها أناه ال يساتطيع أن يفاتح
عينيه؛ فإالا عجز عن فتحهما يكون قد نجح في تنويمه.
ومن األفضل دائما الوصول إلى اإلمفاءة بشكل طبيعي وبالتعاون ماع العميال
ولكاان هناااك حاااالت يكااون فيهااا التركيااز مسااتحيال ممااا يحااتم اسااتخدام المااواد
المخدرة على ي
كل ينب ي تجنه االعتماد على العقاقير وتكرار المحاوالت بدل
االعتماد علاى العقااقير واألدوياة المخادرة .فاالتنويم الم ناطيساي التخاديري كاان
يُستخدم خالل الحر على نطا واساع لجماع المعلوماات مان األسارى .كماا
اسااتخدمه الجواساايك ومكااافحو التجسااك أيضااا .وفااي حاااالت اإلدم اان علااى
المخاادرات أو الكحااول يسااتخدم التنااويم الم ناطيسااي التخااديري عناادما يوجااد
رف ااا أساس ااي للتع اااون ف ااي الت ل ااه عل ااى اإلدم ااان ألن ه االالء الم اادمنين ق ااد
اعتااادوا علااى أنهاام معتماادون علااى مااادة خااارج قااواهم الذاتيااة .وفااي هااذه الحالااة
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يمكن أن تثبت المخدرات ملقتا أنها نافعة .وقد وبت أن األدوية المخدرة ناادرا
ما ااا تا االور علا ااى التنا ااويم الم ناطيسا ااي دون تقنيا ااات المها ااارة مثا اال االسا ااترخاء
واإليحاء .وقد ابتكرت أدوات معدنية وروئية تسااعد علاى إتماام عملياة التناويم
دون اللج ااوء إل ااى الط اار القديم ااة ولك اان ه ااذه األدوات ق ااد ال تك ااون ميس اارة
للشااخا لااذا كااان ال بااد ماان الرجااوع إلااى الطاار القديمااة والتااي ال تقاال أهميااة
وفعالية عن ما هو موجود أالن في البالد المتقدمة منها النظر إلى الشيء الالمع
فو الحاجبين ومنها النظر إلى الخطوط المشعة بااللون األساود واألبايا ومنهاا
الادائرة المشاطبة وميرهاا مان الطار وكاان لكال مناوم مشاهور طريقتاه فاي التناويم
لااذا سااميت الطاار تلااك بأسااماء مبتكريهااا او مسااتخدميها م اان علماااء الاانفك
المشهورين منها :
 -1طريقة الدكتور مسمر:
فااي هااذه الطريقااة ماان التلنااويم ورااع مساامر ماار ة فااي كاال جانااه ماان جوانااه
منزل ااه واس ااتخدم الموس اايقى ورائح ااة الزه ااور .وك ااان المرر ااى يجلس ااون ح ااول
حااوا فيااه نااار خفيفااة يتصاااعد منهااا بخااور وكااان يااأمرهم أن يمسااكوا بأياادي
بعضهم وم يمار بيانهم بالترتياه المساا بعضاهم ومشايرا إلاى خارين ونااظرا فاي
عيون عدد منهم.
 -2طريقة مدرسة نانسي:
فااي هااذه الطريقااة يجلااك التااابع علااى كرسااي ورأسااه مائلااة إلااى الخلااف و يقااف
المنا ِّاوم خلفااه ويحااد فااي عينيااه إلااى أن ينااام أو أن يجلااك الشااخا المااراد
تنويمااه علااى كرسااي ماريح الي مسااندين ويجلااك المنا ِّاوم علااى كرسااي أعلااى واام
ينظاار إليااه ويباادأ بمالمسااة الااركبتين والكفااين واإلبهااامين للشااخا الااذي يااراد
المنوم إلرادته.
المنوم يديه ويشير بهما أمام وجهه حتى يخضع ِّ
تنويمه ويرفع ِّ
 -3طريقة الدكتور جيمك برايد:
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يجلاك الشااخا المااراد تنويمااه فااي مسااتوى أقال ماان مسااتوى شاائ بارا المااع
بحوالي عشرين سنتيمترا حتى يضطر الوسيط ألن ينظر ألعلاى حتاى ياراه وفاي
المنوم على النائم حي يجلاك فاي مساتوى أعلاى
اللك نوع من إحكام سيطرة ِّ
منه ما يجعله خارعا خضوعا تاما للتنويم الم ناطيسي.
 -4طريقة الدكتور شارل ريشيه:
شااخا الم اراد تنويمااه أمااام المنا ِّاوم الااذي ينظاار إليااه بعااين المساايطر
يجلااك ال ل
وا مر مع الض ط الشاديد علاى إبهاامي يدياه؛ وام يمارر المن ِّاوم يدياه أماام عيناي
التابع وجسمه مع ورع ساعة بجوار أالنه ليسمع دقاتها المنتظمة.
فهذه الطر تعرفنا باألساليه المتبعة وقتهاا فاي التناويم الم ناطيساي وقاد بقيات
هذه الطر منتشارة فتارة مان الازمن حتاى ابتكاار ا الت المسااعدات والتقنياات
الحديثااة لكاان ماان المهاام قباال كاال شاايء هااو اإلعااداد الماانظم للجلسااة وتحديااد
الهدن ودراسة الشخصية وورع االحتماالت السلبية وااليجابية ومعرفة ماواطن
الرفا والقبول أو الخطوط الحمراء ومعرفة الدخول السليم إلى عوالم الالوعي
العميق ااة علين ااا قب اال الش ااروع بجلس ااة التن ااويم ان نختب اار ق اادرة الش ااخا عل ااى
اإليحاااء والاادخول إلااى النااوم فهناااك طاار تساااعد الشااخا علااى الاادخول إلااى
التنااويم بااال تااوتر أو صااعوبة بساابه الحاااجز النفسااي أو الحااواجز األخاارى ماان
الطاار المسااتخدمة فااي معرفااة تقباال اإليحاااء طريقااة السااقوط وتشااابك األياادي
وميرها من الطر .
ويمكننااا أن نااوجز مااا الكرنااا أنفااا بااان نقااول أن طاار التنااويم الم ناطيسااي نظريااا
تعتمد على :
 -1التحديق بالعين أو بمعنى خر إجهاد العين واللاك مثال تركاز النظار  -دون
إمال الجفن -على نقطة أعلى من مستوى النظر أو التركيز على صورة(.طريقة
التركيز البصري).
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 -2إجهاااد عقلااي مثاال العااد ماان  1 -122مااع إنقاااص العاادد  3فااي كاال ماارة
بمعنى  .... - 34 - 3 -122ال (.طريقة العد).
 -3االسترخاء الجسدي التدريجي المتزايد (.طريقة اإليحاء).
 -4استرخاء عقلي بالتخيل مثل أن تتخيل أنك جالك وحدك في مكان محبه
أليك (طريقة اإليحاء).
 -فقد االتزان  :مثل الكرسي الهزا او الجلوم في لة دوارة .
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طريقة مية اي نقوم ا قب التنومي ..
طريق ااة تش ااابك األي اادي  :اطل ااه م اان الش ااخا ان ي م ااا عيني ااه وان يش اابك
أصابع يديه مع بعضهما وم قم أنت بورع كلتاا ياديك عليهماا وارا ط برفاق وام
ابدأ بالض ط اإليقاعي مع اإليحاء المستمر اناك ساتقوم بتشابيك األصاابع حتاى
ال يس ااتطيع ان يفكهم ااا إال ب ااأمرك ( أص ااابعك تش ااابكت ال يمكن ااك فكهم ااا ال
تحاااول س اايزداد تصاالبهما م ااا ان تح اااول إنهمااا ملتص ااقان مااع بعض ااهما بق ااوة ال
يمكنك فتحهما إال بأمري ال تحاول إنهما يزدادان قوة وصاالبة  ..الا ) بعادها
قل له ستقوم بفتح يديه ولكن ما ان يفتحهماا حتاى يشاعر باساترخاء وراحاة لايك
لها مثيل .
هااذه النقطااة تساااعد علااى تعزيااز موقااف المنااوم ماان الشااخا المااراد تنويمااه ألنااه
سيشعر بنوع من الثقة واالطمانان بقدرة المنوم ...

جتسة تنومي
أرو يديك واتاركهم يساتندون بشاكل طلياق إلاى حضانك او الراع الكرساي. . .
ِ
ومي اار متقاطع ااة وإالا كان اات جلس ااتك مي اار مريح ااة فيمكن ااك اس ااتبدالها بمك ااان
وجلسة اخرى. . .
اريدك ان تنظر الى هاذه النقطاة التاي علاى الباا  . . .وركاز رييتاك علياه .وفاي
هااذه األوناااء سااأعطيك بعااا التعليمااات البساايطة التااي ستساااعدك لمواجهااة
التنويم الم ناطيساي .انهاا اوامار ساهلة جادا وساهل اتباعهاا فقاط واجاه وتقبال ماا
سأصفه لك.
ستجد ان الهدن الذي على البا باستمرار التحديق به قاد يازوغ بصارك وباأن
تك قد تتيهُ او رييتاك قاد تتشاوه . . .إالا هاذا يحاد كال ماا علياك فعلاه
نظر َ
ِ
الهدن. . .
هو إعادة التركيز ببساطة واالستمرار بالتحديق بانتظام في
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خا ااذ نفسا ااا عميقا ااا وانفثا ااه با اابطء وها اادوء . . .سا ااتجد ان ها ااذا األما اار يشا ااعرك
باالرتياح . . .انظر إلى النقطة  . . .واستمع إلى صوتي . . .
رلك ااز انتباه ااك مباش اارة عل ااى المش اااعر عل ااى ال ا ِ
ادنء واالس ااترخاء ف ااي األجا ازاء
ت
المختلفة من جسمك . . .في رأسك وفاي رقبتاك . . .ياديك وفاي سايقانك. .
 .فااي صاادرك وفااي ظهاارك . . .تاانفك بحريااة وبانتظااام وبعمااق . . .بحريااة. . .
بانتظااام . . .وبعمااق . . .ولكاان لاايك بساارعة . . .ولاايك ببطائ أيضااا . . .فقااط
لك الحظ أن االسترخاء يزيد بشكل تدريجي في كال جسامك . .
بشكل مريح َ
 .استمر باالسترخاء لكي تشعر بالدنء والراحة اللتاان تتجهاان إلاى ظهارك. .
 .أكتافك . . .ورقبتك . . .ويديك . . .وسيقانك. . .
ربما ستجد أن النقطة بدأت تتحرك يمينا أو يساارا أو أن لونهاا قاد يبادو رابابي
ومش ا لاو  . . .ال علي ااك رك ااز بالنقط ااة  . . .مهم ااا تَ اارى اس ااتمر بالتح ااديق ف ااي
الهاادن . . .اسااتمر باالسااتماع إلااى صااوتي . . .اسااتمر إلااى أن تصاابح مرتاحااا
أكثر . . .مرتاح أكثر. . .ونعسان
وبينما تراقه الهدن جفونك تصبح أوقل . . .تصبح عيونك متعبة من
التحديق . . .جفونك تبدو متعبة ووقيلة جدا . . .تنفك بحرية وبانتظام. . .
وبعمق . . .الشهيق . . .الزفير . . .بحرية وبانتظام وبعمق . . .جفونك تصبح
وقيلة جدا . . .متعه جدا . . .قريبا سي لقون من تلقاء نفسيهما . . .وكأنهما
يلتصقان ببعا . . .كما لو أن هناك حقوال م ناطيسية في الرمو . . .
رموشك تنطبق  ..تنطبق ..تنطبق  ..تلتصق سوية( . . .إالا العيون لم ت لق قل
له وهو في حالة التركيز) ليك هناك حاجة باالستمرار بالتحديق واجهادهما
أكثر...دعهم ين لقون براحة وال تقاومهما  . . .أملق عيونك أالن.
رلك ااز ا ن ف ااي داخلا ااك إل ااى اللا ااك االس ااترخاء اللذي ااذ . . .ركا ااز عل ااى مشا اااعر
االسترخاء والراحة في األجزاء المختلفة من جسمك. . .
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أوال أرياادك أن ترخااي عضااالت ساااقك اليساارى . . .القاادم االيساار . . .أصااابع
قاادمك االيساار . .الفخااذ االيساار . . .أرو عضااالت السااا ِ األيماان . . .القاادم
األيمن . . .أصابع قدمك األيمن .. . .الفخذ األيمن. . .
ف لكا تار باالسااترخاء فااي كاال هااذه المناااطق . . .وبينمااا تفكاار باالسااترخاء تصاابح
االت ظهارك. .
العضالت بتقدم تدريجي أكثر ارتياحا . . .وبعد اللك أرخي عض َ
 .ص ا اادرك . . .رقبت ا ااك . . .أرو ك ا اال جس ا اادك . . .الظه ا اار . . .الص ا اادر. . .
والرقبة. . .
وبعااد اللااك أرو عضااالت الراعااك االيساار . . .ياادك اليساارى . . .أصااابع ياادك
اليسرى . . .ساعدك االيسر . . .الراعك االيسر . . .كتفك االيسر . . .وبعد
اللااك أرو عضااالت الراعااك األيماان ياادك اليمنااى . . .أصااابع ياادك اليمنااى. . .
ساعدك األيمن . . .. . .كتفك األيمن. . .
عض ااالتك كله ااا تس ااترخي . . .عض ااالت الوج ااه تس ااترخي أيض ااا. . .فق ااط فك اار
باالسترخاء والراحة في كل هذه المناطق جسدك أصبح أكثر ارتياحا . . .وأنات
تجااد ان هااذا األماار مثياار وممتااع بالنساابة لااك . . .فاالسااترخاء يسااري فااي كاال
جسمك. . .
جسدك . . .وأنت تشعر بشعور عميق من الراحة التي تتخلل
َ
أنت مدرك لصوتِي وما سأقوله لك. . .
وأنت ستكون قادر على الكالم معي عندما أتكلم معك. . .
يمكنااك ان تتعمااق فااي النااوم  . . .قاال لنفسااك لعقل اك الالواعااي"ا ن أالهااه
أعمق وأعماق "( . . ..مهلاة). . .ساأدعك تادخل التناويم كماا واناك تخطاو الاى
مص ااعد س اااعد م اان إل ااى  ( 1اب اادا بالع ااد ) تخي اال ان ااك تخط ااو ال ااى المص ااعد
وتمسك بيادك مقابضاه الجميلاة بينماا ين لاق الباا ويبادأ باالنزول باك الاى الناوم
ويحملك اليه أعمق  ..أعمق  ..أعمق  . .حين تصل إلاى اللاك العماق الماريح
يمكن أن ترفع مشيرا بسبابتك لتخبرني انك وصلت (انتظر حتى يرفع السبابة)
مكنك أن تخفا إصبعك أالن . . .انك أالن مرتاح جدا . . .ونائم بعمق. . .
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اخلروى م التنومي
بعااد لحظااات سااأبدأ بالحسااا ماان  1إلااى  .وكلمااا اعااد رقمااا فأنااك سااتخرج
ماان التنااويم الم ناطيسااي بشااكل تاادريجي .عناادما اصاال إلااى الاارقم  3سااتفتح
عيونااك لكنااك لاان تكااون مسااتيقظا بالكاماال حتااى أصاال  .عناادما أصاال
ك الطبيعية يقظا ومرتاحا .
ستكون في حالتِ َ
. . . . .4 . .3 . .2 . .0
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التنومي اتر طريقة العد
كم ااا الكرنا ااا ف ااان جلسا ااات التنا ااويم او التقني ااات التنويميا ااة كثي اارة اما ااا الطريقا ااة
 الجلسة  -التي نعول عليها كونها سريعة التأوير وتدخل الشخا إلى اإليحاءبشاكل ساريع هااي طريقااة العااد حيا ياالمر الشااخا بأخااذ شااهيق و فياار عميقااين
أكثر من عشرة مرات وم يطله منه ان ي ما عينيه ويفتحها خالل عملية العاد
أي انك إالا قلت ( واحد ) على الشاخا ان ي ماا عينياه مناا قصايرا (3-2
وانيااة) واام يفتحهمااا بعاادها بعااد ان تعااد إلااى العشاارة او خمسااة عشاار قاام بإمساااك
يده اليمنى في منطقة النبا لكي تشعره باألمان والراحة وم استمر بالعد ساتجد
ان الش ااخا س اايقاوم تثاق اال األجف ااان لكن ااه ف ااي النهاي ااة سيستس االم لإلمم اااا
الطوي اال عن ااد ال اارقم (  1أو  )22ام ااا االا كان اات هن اااك مقاوم ااة للن ااوم فعلي ااك
االستمرار بالعد حتى الوصول الى تثاقل الجفنين (.) 4
عليااك عنااد هااذه النقطااة ان تباادأ باإليحاااء بصااوت هااادئ وواوااق وان تعماال علااى
إدخالااه الااى االساات را والنااوم العميااق بطريقااة اإليحاااء والتخياال واام تتركااه فتاارة
قص ا اايرة و ا اام ترج ا ااع بعملي ا ااة اإليح ا اااء مج ا ااددا لمحاولا ا اة إدخال ا ااه حال ا ااة التن ا ااويم
الم ناطيسي عليك عند هذه النقطة ان تعمل على إيصاله إلى مرحلة التصاله
والتخش ااه العض االي لفت اارة م اان ال اازمن م ااع تمري اار الس ااحبات الم ناطيس ااية عل ااى
الجسم وبعد عملية التخشه ابدأ بعملية إ الة التخشه مع اإليحاء انه ماا ان
تتم عملياة االساترخاء العضالي حتاى يادخل فاي الناوم العمياق حيا ال يسامع أو
يأتمر او ينفذ سوى ما تمليه علياه أنات..قام بوراع إبهامياك علاى المنطقاة التاي
المنَا نوم برفق وهدوء وقال لاه اساترخي
تعلو ملتقى الحاجبين فو جبين الشخا ُ
وأنا اات تسا ااحه بشا ااكل قا ااوم نا ااا ال نحا ااو الحا اااجبين  ..دع عضا ااالت يا ااديك
تسااترخي ..دع عضااالت قاادميك تسااترخي  ..حاااول ان ترتاااح وخااذ قسااطا ماان
الراحااة  ..جفنيااك وقاايالن ال تسااتطيع فتحهماا ال تحاااول  ..ال تحاااول استساالم
للنوم  ..نام  ..نام ..
( )70وه ناك طريقننت أخننرى فننك ل بن وهنك ل بن ل ت نناي ك ل ننذ يبن أ كنص ل ننرقم ( )311و كننص ال كننا ننم
تتعقق طريقت ل ت ويم لألو فما يك سوى لالستمرل با ب .
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بعااد دقااائق ماان هااذه العمليااة أمااره ان يأخااذ شااهيقا عميقااا ماان منخري اه واطاارح
الزفي اار م اان فما اه به اادوء وبط اايء ك اارر العملي ااة ما ارة أخ اارى ك ااي يس اااعدك عل ااى
االس ااترخاء والراح ااة ...يمكن ااك ان ت اانف ب اابطء عل ااى رقبت ااه م اان الخل ااف فه ااذا
يساعد الشخا على االسترخاء والخلود للنوم .
اباادأ بتمرياار ياادك اليساارى علااى جسااده لتحفااز طاقااة الهاادوء واالسااترخاء واام ماارر
ياادك اليساارى عكااك عقااار الساااعة فااو وجهااه دون مالمسااة راسااما دورات
وهمية لتحفيز طاقة االسترخاء والهدوء وأنت تكرر اإليحاء .
بعد أن تنهي جلسة اإليحاء يتوجه عليك إيقااظ الشاخا بطريقاة ال تالور علاى
فعالية اإليحاء الموجاه لاه أماا طريقاة اإليقااظ فهاي إجاراء ساحبات عرراية وان
تقول للشخا وأنت تمرر كفك األيمن مع عقار الساعة على جساده ووجهاه
لتحفيز طاقة النشاط وقل له انك ستوقظه مان خاالل العاد التناا لي مان  12إلاى
 1وانااك أالن تشااحنه بالطاقااة والنشاااط واالنتباااه والقااوة وحااين تصاال إلااى الاارقم
واحااد المااك جبينااه منبهااا وقاال لااه اسااتيقظ  ..اسااتيقظ  ...ويمكن اك ان تاانف
بوجهه إالا أردت والانف يجاه أن يكاون بااردا وعلاى الجباين والوجاه ( ) مثلماا
أن النف الحار مان الخلاف فاي منطقاة الرقباة يسااعد علاى االساترخاء والادخول
إلى النوم .وهناك طريقة أخرى بسيطة وسهلة وهي نقل النائم إلى الخاارج حيا
تيار الهواء البارد الذي سيوقظه طبيعيا ..
يحتاج طاله التنويم الم ناطيسي إلى تدريه مستمر على التمارين التي تساعده
ف ااي التركي ااز وع اادم الش اارود والت ااوتر و ي ااادة االنتب اااه والتوجي ااه الص ااحيح وتنظ اايم
األفكار وهناك تمارين كثيرة منها :
أ-السقوط إلى الوراء

( )75بوم جاغو :ن039
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قف وراء الشخا المراد تنويمه ورع يديك على رفشيه وتطلاع إلاى نقرتاه وقال
بصااوت حااا م" :حااين اسااحه ياادي ستشااعر ان قااوة تجااذبك إلااى الااوراء  ..ال
تخف سأمسكك أنا"
 رااع يااديك علااى ترقااوة المااراد تنويمااه وحااد جياادا إلااى جااذر انفااه بااينالعينين واطله ان يحد إلى عينيك وان يكاون منتبهاا جادا وان يرخاي عضاالته
.قاال لااه وبنباارة واوقااة " حااين اسااحه ياادي سااتنجذ إلااى األمااام ستس ااقط ال
( )
شعوريا إلى األمام  ..أنت تميل ..تميل ال تخف سأمسكك أنت تسقط "
ومن التمارين األخرى حول التركيز :
ادخل في مرفة مظلمة وتخيل كرة المعة ورائك وأنت واقف ركز عليها ساتجد
انك تميل إلى الخلاف( وهاي عالماة نجااح التركياز ) كارر التمارين أكثار مان مارة
واام اباادأ بتخياال نفااك الكاارة أمامااك بااين الحاااجبين علااى بعااد ساانتيمترات سااتجد
انك تنجذ نحو األماام ) (.كال هاذه الطار او التماارين لهاا األوار الكبيار فاي
تط ااوير الق اادرات الم ناطيس ااية الت ااي نملكه ااا اال أنه ااا مدفون ااة فين ااا والتما ارين
المستمر كفيل بإخراج الطاقات التي نملك ...

()71بوم جاغو ن 85
()77ل مل كسه ن 95
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اخلتام

أخيرا ليك من كتاا ماا أن يصانع منوماا محترفاا علياك ممارساة التماارين التاي
تحفااز الطاقااة وتزيااد التركيااز باإلرااافة إلااى دراسااة علاام الاانفك بمذاهبااه وأبوابااه
وباألخا تحليل الشخصية ومعرفة مدارم التحليل النفسي وأخر تطورات علام
التنويم وطرقه الحديثة فضال على اناه هنااك الكثيار مان مواقاع االنترنيات العلمياة
المتخصصة بالتنويم الم ناطيساي بالل اة اإلنكليزياة منهاا مواقاع تقادم استشاارات
ودروم ونشاارات مجانيااة ومنهااا الااذي يقاادم األفااالم العلميااة الخاصااة والاادروم
الص ااوتية المطول ااة حا ااول ه ااذا العلا اام فم اان الض ااروري الا اادخول إل ااى المواقا ااع
المتخصصة التي تملك ترخيصا دوليا كالجمعية البريطانياة او األمريكياة الخاصاة
بالتنويم الم ناطيسي.

امل ـ ـ ـا م
 . -0الراهي الفقي .ال دة التغويـة الع ـبية وفـ االت ـا الث ـدو مر ـز الةنـدا
لت دة التغوية الع بية ،3110
 . -3الراهي الفقي :قو الـتحة ا الـ اا ،مر ـز الةنـدا لت دـة التغويـة الع ـبية
.3111
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 -2لةسندم هيام :فيـز املـوظف ومةافـأ  ،مةتبـة جريـر لتهنلـة والنشـر والتوزيـع،
الطبعة األوىل .3110
 -1الد توم الو جاغو :التنومي املغناطيسي .ترلة ي شعباي ام صا م
 -اليـ

.00

ا ــو :ااتةشــا أغـوام الـ ه والتنـومي املغناطيســي ترلــة ماــد ااــةندم و
أم اي اليثوي  -ام الهنالية العراا

.00

 زيا اتي اهراي التنومي املغناطيسي  -ام اإلاراع األم ي .3112 اـ ــامية محـ ــز ا ـ ـزام  :طبـ ــي نفس ـ ـ النفس ـ ـ الالريفتو س ـ ـولوجي– ام األفـ ــاااءديد

ط3

00

 اةوا مـو و واـيتي ماميـونز التنـومي املغناطيسـي ترلـة يواـف مي اليـ ااـعدامل اسة العرالية احلديثة -م ر الث تاميخ.
 -0الــد توم ابــا
والنشر ال

هــو اــوي :ات ـ الــنفة الفســيولوجي الــدام اءامعيــة لتطبااــة

وا لبناي 00 0

 -01ابد الركو محـز  :فـ ال ـحة وطـو العهـر والتـداوا الـاأللواي  -ام الرضـواي
–اوميا .3111
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. -00اب ــد الس ــتام الـ ـراهي الع ــثى النفس ــي احل ــديي – اتس ــتة ا ــامل املعرف ــة –
الةوي .00 1
. -03ف ــا ر ااق ـ  :مع ـ العت ــوم النفس ــية  /ش ــعاع لتنش ــر والعت ــوم تت ــي ا ــومية
3112

 -02م ــامو أومي ــف :الق ــدماا اخلفي ــة ترل ــة هي ــث اـ ـرية  -ام مش ـ لتطباا ــة ط
.0000
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