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 مقدمة

جترالـة لتتنـومي املغناطيسـي تـدي   (0)(آاـ  الثييـو )نقـ  املستشـرا األاـبا  
فقــد  (3)(الفتوتــاا املةيــة)قبــ  قــروي طويتــة انــد قراعتــب مواــواة االــ  اــر  الشــ    

ومــ  الــ  الع الــي العديــد  الــب شــاهدها االــ  اــر  تينثــ  نــرا  يــ  ر تا يــة ) :قــا 
مع االـ  لـب اهـر  اـبع اـنواا   (2)غريبة م  تاالا اإلمياع ألتنوميي تقق ا أالو مدي 

وقـد وم ا هـ   (. عتب يرى م  الشاطئ اـفينة تسـ  مـ  العيـد  ـامى مرمـر الب ـرج
 ــاي :)تيــي يقــو  االــ  اــر ( الفتوتــاا املةيــة)احلا يــة ا اءــزع األو  مــ   تــا  

لتشيخ أ  مدي  ولٌد صغ  م  او اع، و ـاي أالـو مـدي  صـاتي نيـر، يـدمو العتـوم 
أمى ا البحر : ينير ويقو  -ان وهو اال  ابع –نيرًا  ها قرمنا، فةاي ه ا ال يب 

ا موضع صفتب   ا و  ا افناً، وقد جرى في ا   ا و  ا، فإذا  ــاي العد أيام وجتيع 
، مدينــة هــ ا ال ـيب الــب  ــاي في ـا يوجــد األمــر اتـر مــا قالــب (جبايـة)تتـ  الســف   ىل 

يب مث يقـو  ال  منـا أما  القتـ: مب ترى؟ فيقو  العيين، مث يقو : ال يب في ا، فيقا  لت يب
ال،  منــا أما  الوالــدا  ذا  ــاي تاضــراً ونيــرا  ليــب مأيــ  هــ ا الــ ا أ ــ تة  الــب و ذا 

أنــب دــر  –ويبــدو واضــحاً جتيــاً هــا ذ ــر  ال ــيب . غــا  اــين، ال أمى شــيثاً مــ  ذلــ 
وايط وأنب ال يرى األشياع  الّ مـ   ـث  أاليـب الـ ا أ ـ   وم املنـّوم أو املـوتي، وأي 

                                                 

ترجمه الكاتب والمفكر العربيي عبيا اليرحمن بياوم رحميه  :ابن عربي حياته ومذهبه( 1)
 بيروت –الكويت واار القلم  –هللا وصار عن وكالة المطبوعات 

المصيياار العرناةييية نييي تيياريف ا مييوم نأييي مومييوعة نكرييية وهييي ارييأر و ع ييم  (2)
  .بةمق صوني خاص( محي الاين بن عربي) ونلمفية وعقائاية كتبأا الريف األكبر 

وهو ابو ماين الغوث ارأر ريوخ التصوف ا مومي ني المغيرب العربيي وهيو مين  (3)
 . هم ريوخ محي الاين بن عربي
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اع البعيــد  وي ــف ا وصــفاً  قيقــاً وهــو منــّوم تنوميــاً مغناطيســياً  ــ  ال ــيب يــرى األشــي
ومغ  الشـواهد التامييـة اتـر أصـالة التنـومي املغناطيسـي ( أ  مدي )تأي  والد  الشيخ 

انـب قـد ااـت دم ا احلاـاماا القدميـة و  ،تيي تب  انب يعو   ىل أقدم م  هـ ا الـزم 
اي التنـومي دـر   الزا  العض النا  يعتقد ،لعتهيةمغ     ه   الشواهد التاميية وا (1)

أي قــو   ما  ــ  احلديديــة ومفاــ   لت اــوع ألا  أو وهــ  ومــن   مــ  يعتقــد  ، رافــة
صــوم التنــومي املغناطيســي يــ هت   اي يةونــوا أنــدا اً لتعتــ  ا تــ  أي املســألة تتــ  ا 

و إلظ ـــام ااما  غايـــة البســـاطة وهـــي  ي التنـــومي لـــية قـــدم  ااتعراضـــية لتتحـــدا واملبـــ
القـــــدماا النفســـــية والروتيـــــة الـــــ  هـــــو أ ا  لتعـــــثى وتطـــــوير الـــــ اا ومعرفـــــة الـــــنفة 
وااتق ــاع األ طــاع الســتو ية والنفســية واثج ــا واي  وم األ ــر يعتهــد اتــر قنااتــب 

فالتحــدا أمــر غــ  صــحي  ألنــب  ،الاــروم  العــثى أو تطــوير قدماتــب النفســية والروتيــة
مساتة ا   الةثـ  مـ  مسـاتة الـواي لـ ا فـاي   ا ميت المعاند  لطاقاا الثواي 

الــب ميتة ــا % 01طاقــاا الثواــي  بــ   جــدا وال يســتطيع اإلنســاي اي يتحــدى الـــ 
 .الب ميتة ا الثواي%  01( الواي)

هـ  ققـدوما اي ) :قـرأ  تاالـا ا التنـومي هـوئ الس ا  ال ا يتبا م  ىل ذهـ  امـر 
وهـو اـ ا  ايبـا   (اخل...... ؟هـ  أاـتطيع اي أنـوم ش  ـا مـا ،أمام  ه   الت رالة

ا تــ  اي هنــاو مــ  ينةــر الت رالــة مــ  جــ ومها وينةــر القــاله   ــا معتــ ا  ،الالفعــ 
مـا اـاو  تبيانـب ا صـفحاا ! ؟ ياها ضرالا م  ضرو  اخلفـة أو االتتيـا  أو السـحر

  مقـدماا العهـ  الثزمـة ه ا الةتا  هو تأهيـ  الفـر  لف ـ  التنـومي املغناطيسـي وف ـ

                                                 

وراجع الفصل المياا    Irene Hickmanلمؤلفه  Mind Probe Hypnosisراجع كتاب (1)
 -:Healing System Alternative And Choices: Published byعرير  مين كتياب 

Orient Paperback 
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لت ـــوي فيـــب مـــ  ضـــامي  وتوضـــيحاا  افيـــة فاحلقيقـــة الـــب ننطتـــ  من ـــا هـــي  ي أا 
 نساي يستطيع  تداث  حياع ايبا  لنفسب  ها ميةنب أي يقوم التنومي أا  نساي يـ م  

وأنبـب  ،الاروم  الت رالة وفعاليت ا لة  العد التدميي واإلطثع اتر تفاصي  ه ا العت 
 ــ  يتعتــ  الش  ــية املنــوم املغناطيســي وهــو أي يةــوي مطتــع اتــر  مبــا ئ  ىل أمــر م

 .( )العثى خبط الزم و ات  النفة ومداماب وتطبيقاتب النفسية و تي  الش  ية 
األمر األ ر ال ا يعرضب الةتا  هو تنهية القدماا الفطرية وتطـوير القـدماا 

قدماا العقتية والنفسية م   ـث  املةبوتة الب ميتة ا اإلنساي فاملثاالر  اتر تطوير ال
التهامي  املدمجة ا الةتا  وهي ا غاية األمهية ملا تقدمب م  تعديثا ايباالية اتـر 
تياتنـــا قـــد ال توصـــ  املـــرع  ىل اتـــهنا  التنـــومي  ال أاـــا الالتأ يـــد اـــتعطينا الطاقـــاا 

ة اـ  اإلضافية ملهاماة االاتشفاع وتطوير ال اا ومسـااد  اخ ـري  أو اـثى الـنف
ف ــو أ ا  جيــد   ،طريــ  التنــومي الــ اا وهــو األمــر األلــ  مــ   ــ  الت ــام  النفســية

ــــ ا نفاــــ  اي يتــــدم  اإلنســــاي اتــــر ضــــامي    ،لتعــــثى وتغيــــ  الســــتبياا النفســــية ل
االاـهن اع والتأمـ  و ريـر الطاقـة وا تسـا  القـدماا النفسـية االيبااليـة والتنـومي الـ اا 

ناطيســـي الي  ـــ  ذلـــ  اـــيةوي ا  دمـــة جترالـــة التنـــومي قبـــ  اخلـــوي ا التنـــومي املغ
 .املغناطيسي

                                                 

وهي احا  هيم التقةييات المعاصيري نيي العيوك ابتكرهيا الياكتور تياا جييم  وهيو مين ( 1)
ف لغويية العصيبية وابرز رخصيات القرن العررين ومن اهم رجاالت البرمجة ال يعيرف

 تقةيية العيوك بخيط اليزمن ا المارب والمعيال  المعتميا اولييالاومرم  األمتاذ رياض

(Time Line Therapy)  ممتيازي وميريعة للعييوك المختصير الن هييذ   طريقية)بأةأييا
مجموعية مين  إلي التي تؤام  األحااث الطريقة تعطي ومائل مريعة لتغير ململة من

الااخلية غير المريحية كيذلك المرياعر  لمرغوبة  و الحالة الةفميةاركال الملوك غير ا
والمرياعر المييلبيةه بأيذ  الطريقيية يزيييل  الثاةويية الةاتجيية عين تلييك األحيااث المرييابأة

العمييل نيصيبذ ذا مرياعر ايجابيية تزييا مين  المعال  المراعر واالعتقااات الملبية من
 (.قوته
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لقــد اهــدنا  ىل اــدم تشــو الةتــا  الامل ــطتحاا النفســية األ ا مييــة ليةــوي 
املوضـــوع الســـيطا وا متنـــاو  اءهيـــع وقـــد أ مجنـــا فيـــب التهـــامي  الاـــرومية الـــب  ـــدها 

تيــة احلقيقيــة هــي الــب السـيطة وال  تــاى  ىل مــدم  أو  وماا تأهيتيــة الي العتـوم الرو 
تتســ  الالبســاطة والوضــو  والــب يعتقــد الةثــ  أي شــد  الوضــو  الــب في ــا جتعت ــا غــ  

فنبقــر  ،معقولـة وغــ  دديــة وهــو الــا  العقــ  احلديـدا الــ ا ال ميــرم الت رالــة الروتيــة
 ..ا يين النفة الب ال تستواي الساطة الت رالة الروتية

اا  افيـة اـ  هـ   الت رالـة املفيـد  واي أمجو أي يقدم ل  ه ا الةتـا  معتومـ
ال تعت   مرجعا االيا ا ه ا العت  فاألمر ال مية  أي حياط الةتا  واتـد وامجـوا أي 
تســـا ين   ذا نســــي  أي اذ ــــر تفاصــــيث  ــــاي مـــ  املفــــهني ذ رهــــا، أو فــــاتين اــــ وا 

 ...أ ماج ا
 أضىن لة  الن ا  ا ه   الرتتة

 
 شريف هزاع شريف
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 .. اإلهداء
 

 
 

 ..زوجب الش ااة   ىل
اتر اي تةوي جاهز  ا أا وق  ءتسـة تنـومي أتـو ر من ـا املزيـد   الب وافق

 ..م  احلقال  امل فية 
 



11 

 

 شكر وتقدير
 
 

  ...موا  تتقاا  مةتبة الرواا   ىل
قناقشــــا   امصــــد  فايــــا العقــــ  البــــاط   أيالــــ ي  اــــاادو  ا   األصــــدقاع

  لألاـثتةتثويره   الالعتوم النفسية والبامااايةولوجية والروتية والعرفانية و  املستفياة ا
  .. اهلامة

 
 
 

 أصدقالي األازاع 
 ... الةتا ه ا ألنة  ال ي   تبت  شةرا لة  ليعا 
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 شكر خاص 
 

ي ملواقع الشبةة العنةبوتية الفا  الةب  ا االاتفا   م  ال فحاا لقد  ا 
الب وضعت ا لتتعريف العت  الطاقة او التنومي اإلحيالي ا ص الال  ر مقاالا وترلـاا 

اخلاصــة العتــ  الــنفة فقــد ( احلــوام املتهــدي)  امــ  الســعدوي اتــر صــفحاا   األاــتاذ
هتفــوم  ) ةر اءزيــ  وأياــا موقــع ااــتفدنا مــ  ليــع مــا  تــي وتــرج  فأتقــدم لــب الالشــ

وا ص الال  ر املدم  القدير محـو  العـ ا الـ ا افا نـا ش  ـيا التقنيـة الــ (  3111
EFT  احلديثة الع د  وموقـع ال دـة التغويـة الع ـبية العراليـة وموقـع الـد توم م ـطفر

  . يتبة األ  الي الالتنومي املغناطيسي  
 ..ر  الص الشةر والتقدي قدمأ لي   ليعا 
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 !اوامل التنومي املغناطيسي  ىلقب  الد و  

 

 

ال يمكنننننص ل علنننننوم   ننننن  ل  نننننو  
 01ل مغ اطيسننننك ل ك ننننك  ال   نننن  

،  تقريبنننا   011أشننن ان كنننص  ننن  
ويمكننننننص ل علننننننوم   نننننن   ننننننو  

 ش لنا   01كغ اطيسك جزئك     
، و كص لإليعاء ينثرر  011كص    

بسننر ت تك ننر أو تقنن    نن  جمينن  
بشنننرط أم يمنننا ق  ل  ننناق تقريبنننا  
 ..بذ اء وبا تكرل  
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 مقدمة

جترالـــــة لتتنـــــومي املغناطيســـــي  ( ) (آاـــــ  الثييـــــو ) األاـــــبا املستشـــــرا  نقـــــ 
 (الفتوتــاا املةيــة)انــد قراعتــب مواــواة االــ  اــر  الشــ    تــدي  قبــ  قــروي طويتــة 

نثـ  نـرا  يـ  ر وم  الـ  الع الـي العديـد  الـب شـاهدها االـ  اـر  تي:)فقد قا  ( )
مــع االــ  لــب اهــر    ( ) تقق ــا أالــو مــدي  ألتنــومييتا يــة غريبــة مــ  تــاالا اإلميــاع 

وقـد (. ابع انواا جعتب يرى م  الشاطئ افينة تس  م  العيد  ـامى مرمـر الب ـر
تيــي يقــو  االــ  ( الفتوتــاا املةيــة)وم ا هــ   احلا يــة ا اءــزع األو  مــ   تــا  

صـغ  مـ  اـو اع، و ـاي أالـو مـدي  صـاتي نيـر،   اي لتشيخ أ  مدي  ولـدٌ :)ار 
: ينيـر ويقـو  -وهو االـ  اـبع اـن –يدمو العتوم نيراً  ها قرمنا، فةاي ه ا ال يب 

أمى ا البحر ا موضع صفتب   ا و  ا افناً، وقـد جـرى في ـا  ـ ا و ـ ا، فـإذا  ـــاي 
ي ا يوجد األمر ، مدينة ه ا ال يب الب  اي ف(جباية)العد أيام وجتيع تت  السف   ىل 

ال  منـا أما  : مب تـرى؟ فيقـو  العيـين، مث يقـو : اتر مـا قالـب ال ـيب في ـا، فيقـا  لت ـيب
القتـــيب مث يقـــو  ال،  منـــا أما  الوالـــدا  ذا  ـــاي تاضـــراً ونيـــرا  ليـــب مأيـــ  هـــ ا الـــ ا 

ويبــدو واضــحاً جتيــاً هــا ذ ــر  . أ ــ تة  الــب و ذا غــا  اــين، ال أمى شــيثاً مــ  ذلــ 
ر  وايط وأنب ال يرى األشياع  الّ م   ث  أاليب ال ا أ    وم املنـّوم أنب د–ال يب 

أو املــوتي، وأي ال ـــيب يـــرى األشـــياع البعيـــد  وي ــف ا وصـــفاً  قيقـــاً وهـــو منـــّوم تنوميـــاً 

                                                 

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

وهك لشهر وأ ظم ل ملاد  ل برفا يت فك تا يخ لإلسال  فهنك كوسنو ت فكرينت وف سنكيت و قائ ينت (2)
 . ب سق  وفك خان ( كعك ل  يص بص  ربك)  تبها ل شيخ لأل بر 

 يص ل غنو  لشنهر شنيول ل تلنوس لإلسنالكك فنك ل مغنري ل بربنك وهنو كنص أهنم شنيول وهو لبو ك(3)
 .كعك ل  يص بص  ربك 
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 أصــالةومغــ  الشــواهد التامييــة اتــر  (أ  مــدي )مغناطيســياً  ــ  تــأي  والــد  الشــيخ 
انـب قـد ااـت دم ا ، و م  ه ا الزم   أقدم  ىليعو  التنومي املغناطيسي تيي تب  انب 

 الزا  العـض النـا مغ     ه   الشواهد التامييـة والعتهيـة ،  (0)احلااماا القدمية 
احلديديـــة   ما  ــ قـــو   أي وهــ  ومـــن   مــ  يعتقــد  ، أواي التنــومي دـــر   رافــة  يعتقــد

لتعتــ  ا  أنــدا اً وا يــ هت   اي يةونــ صــوم التنــومي املغناطيســي ألاومفاــ   لت اــوع 
التنومي لية قـدم  ااتعراضـية لتتحـدا   يتت  ا غاية البساطة وهي  املسألة أيت  

 لـــ ااالتعـــثى وتطـــوير  أ ا القـــدماا النفســـية والروتيـــة الـــ  هـــو  إلظ ـــام واواملبـــاما  
يعتهد  األ رواي  وم واثج ا األ طاع الستو ية والنفسية ومعرفة النفة وااتق اع 

غــ   أمــرفالتحــدا ، قدماتــب النفســية والروتيــة تطــوير  أوالاــروم  العــثى  تــبقناااتــر 
ا ــ  الةثــ  مــ  مســاتة مســاتة  الــ ا ميتــ  الثواــيمعانــد  لطاقــاا  ألنــبصــحي  

% 01الــ اي يتحدى  اإلنساي ب   جدا وال يستطيع   الثوايالواي ل ا فاي طاقاا 
 . الثوايالب ميتة ا  % 01( الواي)الب ميتة ا 

ه  ققدوما اي ) : قرأ  تاالا ا التنومي هو ئ مر ا ذه   ىلالس ا  ال ا يتبا م 
وهـــو اـــ ا   (اخل ...... ش  ـــا مـــا ؟ أنـــوماي  أاـــتطيع، هـــ  هـــ   الت رالـــة  أمـــام 

 ا تـ  اي هنـاو مـ  ينةـر الت رالـة مـ  جـ ومها وينةـر القـاله   ـا ، ايبا  الالفع 
تبيانــب ا  او مــا اــ! الســحر ؟ أوتتيــا  اال أوضــرالا مــ  ضــرو  اخلفــة   ياهــامعتــ ا 

التنـــومي املغناطيســـي وف ـــ  مقـــدماا تأهيـــ  الفـــر  لف ـــ  صـــفحاا هـــ ا الةتـــا  هـــو 
فاحلقيقــة الــب ننطتــ  من ــا العهــ  الثزمــة لت ــوي فيــب مــ  ضــامي  وتوضــيحاا  افيــة 

أا  يقـوم التنـومي أي هـا ميةنـب لنفسـب  ايبـا    حياع  تداثيستطيع   نسايأا   يهي 
                                                 

و لجن  ل كلن  ل سنادق   Irene Hickman مث كنه  Mind Probe Hypnosis لجن   تناي (0)
 -: Healing System Alternative And Choices : Published by شنر  كنص  تناي 

Orient Paperback 
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ه ا   اتر تفاصي واإلطثعلة  العد التدميي ي م  الاروم  الت رالة وفعاليت ا  نساي 
وأنبــب  ىل أمــر م ــ  يتعتــ  الش  ــية املنــوم املغناطيســي وهــو أي يةــوي مطتــع ، العتــ  
العـثى خبـط و و تي  الش  ية  يةالنفسمبا ئ ات  النفة ومداماب وتطبيقاتب اتر  
 . (01)الزم  

هو تنهية القدماا الفطرية وتطـوير القـدماا ب الةتا  ال ا يعرض األ ر األمر
م   ـث  املثاالر  اتر تطوير القدماا العقتية والنفسية ف اإلنساياملةبوتة الب ميتة ا 

ملا تقدمب م  تعديثا ايباالية اتـر  األمهيةالتهامي  املدمجة ا الةتا  وهي ا غاية 
طاقـــاا ال نااـــتعطي الالتأ يـــد أاـــا  الاتـــهنا  التنـــومي   ىلتوصـــ  املـــرع  قـــد التياتنـــا 

اـثى الـنفة اـ   أو اخ ـري ومسـااد   ال ااتطوير و االاتشفاع ملهاماة  ضافيةاإل
جيــد   أ ا ف ــو ،  النفســيةت ــام  المــ   ــ   األلــ  األمــروهــو طريــ  التنــومي الــ اا 

ضــــامي  اتــــر  اإلنســــاييتــــدم  اي لــــ ا نفاــــ   الســــتبياا النفســــية ،  تغيــــ لتعــــثى و 
التنـومي الـ اا  اع والتأمـ  و ريـر الطاقـة وا تسـا  القـدماا النفسـية االيبااليـة و االاـهن 

الي  ـــ  ذلـــ  اـــيةوي ا  دمـــة جترالـــة التنـــومي  قبـــ  اخلـــوي ا التنـــومي املغناطيســـي
 . املغناطيسي

ليةــوي  األ ا مييــةاــدم تشــو الةتــا  الامل ــطتحاا النفســية   ىللقــد اهــدنا 
فيـــب التهـــامي  الاـــرومية الـــب  ـــدها  أ مجنـــاوقـــد ع   اءهيـــو ااملوضـــوع الســـيطا وا متنـــ

هيتيــة الي العتـوم الروتيــة احلقيقيــة هــي الــب أ وماا ت أومــدم    ىلالسـيطة وال  تــاى 

                                                 
ك لح  أهم ل تق يات ل مبا رة فك ل بالج لبتكرها ل   تو  تناد جنيمو وهنو كنص لبنري ش لنيات وه( 0)

س لألسننتاا  يننا ل قننرم ل بشننريص وكننص لهننم  جنناالت ل برك ننت ل  غويننت ل بلننبيت و ل  وسننر   يبننر 
 طريقت)بأ ها  (Time Line Therapy) تق يت ل بالج ب ط ل زكص ا ل م  ي ول مبا ج ل مبتم  دو ي

 لألحن ل  وسريبت   بالج ل م تلر الم هذه ل طريقت تبطك وسنائ  سنريبت  تغينر س سن ت كنص كمتاية
ل  لخ يت غينر ل مريعنت  ك مو ت كص لشكام ل س وك غير ل مرغوبت أو ل عا ت ل  كسيت    ل تك تثد  

  ول مشنا ر ل سن بيت، بهنذه ل طريقنت يزين  ذ ك ل مشا ر ل  ا ويت ل  ات ت  ص ت ك لألحن ل  ل مشنابهت
 (.ل بمي  فيلبح ال كشا ر لي ابيت تزي  كص قوته ل مبا ج ل مشا ر ولال تقادلت ل س بيت كص
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شــد  الوضــو  الــب في ــا جتعت ــا غــ   أيطة والوضــو  والــب يعتقــد الةثــ  اتتســ  الالبســ
فنبقـر ،  رالـة الروتيـة الت ال ميـرممعقولة وغ  ددية وهو الـا  العقـ  احلديـدا الـ ا 

 ..الساطة الت رالة الروتية  ال تستوايا يين النفة الب 
واي ه ا الةتـا  معتومـاا  افيـة اـ  هـ   الت رالـة املفيـد  ل   يقدم أي أمجو

 أيوامجـوا حياط الةتا  واتـد  أيمية   ال فاألمرمرجعا االيا ا ه ا العت   عت  تال 
فــــاتين اــــ وا  أو ،ااي مـــ  املفــــهني ذ رهــــ ــــ  اذ ــــر تفاصــــيث أينســــي    ذا تســـا ين 
 ... اأ ماج 
  

 ا ه   الرتتة لة  الن ا  أضىن
 

 شريف هزاع شريف
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 العق  البشرا
فعهتيـــــاا املنطـــــ  .  قســـــه  يعهـــــثي الطـــــريقت   تتفتـــــ   ىل يقســـــ  الـــــدما 

والرياضــــياا والقــــراع  والةتاالــــة والتغــــاا والتحتيــــ  تــــت  ا القســــ   ألســــبيبوالتفةــــ  
الهن يــي  ا تــ  تــت  اهتيــاا التعــر  والتنــاغ  وال ــوم الب ــرية واخلتــ  و األيســر،

فعهتية تساالية إليبا  تاص  لـع . واألتثم والعثماا والعواطف ا القس  األمي 
مقه  مثًث تت  ا القس  األيسـر، ا تـ   ي اهتيـة تـ  ر شـة  أتـد الشـوامع تـت  

. ا جتــرا ا القســ  األميــ  مــ  الــدما و ي اهتيــاا الت ــوير اخلــثّ . ا القســ  األميــ 
الشـــاار يةـــوي القســـ  األميـــ  هـــو امل ـــيه ، ا تـــ  أي  أوالنحـــاا  أوفعنـــد الراـــام 

وهنــاو تــاالا . العــامل الرياضــي أوالقســ  األيســر يةــوي هــو امل ــيه  انــد الفيزيــالي 
وي لثـ  القـدماع الـ ي   ـانوا ي اـأو يةوي في ا القسهاي يعهثي التوازي  هـا ا تالـة 

ا آي واتـد والـ ي  يوجـد والطي واملوايقر الطبيعّياا  أوالنواتي الف  والرياضياا 
 .  من   اد  أق  ا ه   األيام السبي الت  ص الشديد

 (الالوعي)اإلدراك الباطن 

يقوم العق  الالوظالف املعقد  لألج ز  اإلما ية والث ما يـــة ا اءسـ  الاإلضـافة 
 . واإلالــداع  ىل اإل ماو والف   والتفة 

 .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 

 . ختزي  املعتوماا وال  رياا -0
 . معق  العواطف واملشاار وموجب الرغباا وامليو  -3
  .والنبض واهلا  والدوم  الدموية  يني  األفعا  الث ما ية  التنفة -2
 .  ا   العا اا ومستو ع امل اماا -1
 .  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  - 
 (00). فإي اقت  الباط  اينف  ماقي ما تقو  - 

 ـث  الـ   أافـإي تيا  الفر  ، ل ا م  % 01 يلاأي العق  الباط  ميث  تو 
النـــ  الثواـــي ميثـــ  تيــي البـــاط  يةـــوي غالبــا ل ـــاا العقـــ  البـــاط  والعقـــ   الــواي

لقطــة ا الوقـــ   1 تســ ي   يســتطيع واملعتومــاا والــ  رياا والرغبــاا والعــا اا 
اما  يدمو لقطت  ا الوق  الواتد ال أ ثر ال ا الواايق  الواتد، اتر  ث  الع
معتومـاا   العق  الوااي ال يسـتطيع اي يسـتواي ا ثـر مـ  " الد توم الفقي فيقو  

اقتــ  الثوااــي  أمــا، جــومى متــر العــامل  وفــ  مــا قالــب ( ا الثانيــة ) ا وقــ  واتــد 
 (03)" متيوي معتومة ا الثانية 3يستطيع ااتيعا  

                                                 
ل برك ت ل  غويت ل بلبيت وفص لالتلام ل الكعن ود كر نز ل ك ن     برك نت .  برلهيم ل كقك .  لج  د (0)

  غوينت ل بلنبيت قوة ل تعكم فك ل ذلت ، كر ز ل ك ن     برك نت ل. ، و  تابه  2110ل  غويت ل بلبيت 
2111 . 

 كعاضرة حوم قول يص ل بق  ل باطص : ل   تو  لبرلهيم ل كقك ( 0)
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 الـواايالعقـ  " آ ر فإن  تر ـز ش ص  ىلابي  املثا  اندما تتحدث عتر ف 
أمـــا العقـــ  البـــاط  . يـــبالثانيـــة مكيتـــ  لعين ألتقطـــة ثمـــب وقـــد تةـــوي   أو ثمـــ    ا" 

 ضوضـاع  ـامى الغرفـة وغـ  وأاو مجة ترام ا ولـوي مثالسـب،  الغرفةفيس    ضاع  
  .(02) ذل 

الةثــ  يعتقــد اي و  ،شــة  الــأا ترتيــي األشــياعمشــةتة العقــ  البــاط  هــو   ي
فالنيـام  ، ، واحلقيقة انـب يقـوم الهنتيب ـا وفـ  منطـ  ال نعرفـب العـداهتب يتو م  املنط  

هــو اخلطــوط اخلتفيــة لتت ــزي  اهلالــ   الثوايفــ ، تتــف جــ ميا الثواــيالــ  الــواي و 
معطيـاا ا وقـ  واتـد  أمالعة أ ماوال ا يقوم الب العق  البشرا فالواي ال يستطيع 

مثـاا املعتومـاا  الثواـي ا دو   جـدا ا تـ  يـد    اإل  ا تيي اي قنواا 
 !نشعر  ا  أي وي 

                                                 
 (كص كوقبه     لال تر يت ) ل بالج باإليعاء ل   تو    ك كعي به / ط  ل  و  ( 2)
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 مقدمة ا النوم والواي

تاالا أمه ا تالة اليقية و تالة النوم وتالة احلتـ  ،   العق  اإلنسا  لب اد
 أمــا طــرا االاــهن اع والتأمــ  فتهثــ  مــا يســهر الاحلالــة الراالعــة وهــي تالــة  اصــة مــ 

هــ   احلالــة  تقــع الــ  النــوم . اخل... الــواي تشــه  األمــ ، االطهثناي،الراتــة ، اهلــدوع
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  
( الروتيـة )والتهـامي  العقتيـة والنفسـية الوصـو  هلـ   احلالـة تةهـ  الالرياضـاا  

وقــد أ مجنــا من ــا الةثــ  الــ   فــب هــ ا الةتــا  فالت ــام  الروتيــة الــب  ــد   ىل 
تطــوير الــنفة والطاقــاا الروتيــة  ــدها أياــا انــد الــ ي  مياماــوي التأمــ  املتعــايل و 

 ".وضع املوا " يعين "   shavasana" يسهواا تالة االاهن اع والب اليوغا 
ــــا  و "  Turyia" وانــــد اهلنــــو   ــــد تقســــي  مطــــاال   ىل تــــد  بــــ  وهــــو تومي

 " Vedanta" الفيدانتا 
 :تاالا م   الواي الطبيعي  2الفيدانتا اهلندية تفرا ال   
 احلت  - 2 النوم العهي  -3  اليقية -0

هي تالـة مـ  اليقيـة تتعـاي  مـع و : تسهر تومياو تايف الفيدانتا تالة ماالعة 
نعي  ا نفة الوق  تالة م  النوم فه   ث  التوميا .امتة لت سد و العق ماتة ش

املطتــ  اىل   احلالــة مــ  التقــر   الالنســبة لت نــو  ضةننــا هــ،  العهيــ  مــع البقــاع واايــا
 ." Samadhi "اذمساانده  تسهر 
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 ومـــالن

تالــة م قتــة مــ  توقــف التفااــ  احلســي احلر ــي مــع البيثــة " يعــر  النــوم الأنــب 
وهــو تالــة يقــ  في ــا االنتبــا  اىل   (01)"  ــاتبب ا العــا   الرقــا  وانعــدام احلر ــة وي

 األماميةنشاط القشر  الدماغية  الوظيفة األاااية لتنوم هي جتديداملنب اا اخلامجية و 
تعطينا ه   املنطقة م  الدما  و  ،ا  النوم  اإلنسايفيها اذ امتنع  اإلج ا الب تعا  
 أم نا  ذا  نناجتد  ول ا، الهّن يز و ختطيطا ا الّستوو، االنتبا ، يا مرونة اخل، التةيف
اتـر اءبـ  ف ـو حيقـ   أوهتاز وتـأي  ايبـا  ناـع اليـد الرفـ  اتـر الـرأ    حياع قي  

 هــا انــب يقــوم يســااد اتــر االاــتغراا ا النــوم   أيوميةــ  ..اطهثنــاي واــةوي ظــاهر 
الــب ت هتــب لتعهـــ  الشــة  جيـــد  التحفيزيـــة وأالشــح  املنطقــة تتـــ  الالطاقــة االيبااليــة 

ف ـي   ليـبه   املقدماا ا  النوم واليقية تعرفنا قغزى الت رالة التنومييـة ومـا  ـد  ..
 قـــ  الراتـــة واهلـــدوع لتشـــ ص املنـــوم واي تعيـــد التـــوازي  أييبـــي  األاـــا الالدمجـــة 

حوذ اتـر العقـ  البـاط  الـ ا يسـت  ىلالنفسي والروتي واءسدا لب الوااـطة التوجـب 
يتوجــب  أييبــي  ألتنــومييفاخلطــا   اإلنســاياتــر  اإل اميــةمــ   رااــي الســتطة % 01

تعقد  أيولية م  الس   ، تت  القو  الةب   الب فينا   ىلال  اع وهدوع و التومااية 
قــو  واــيطر  لةــ  الرااــة املنــوم تــأا لتشـــةي   األ ثــر ألنــبصــفقة تــوام واتفــاا معــب 

فةــــاي مــــ  . أالزمــــاااحلتــــو  الثزمــــة وجتــــاوز   ىلقنــــواا ات ــــا  وتــــوام لتوصــــو  
 بـــ  قبــا ئ اتـــ  الــنفة و تيـــ  الش  ـــية    طــثعيةـــوي املنــوم اتـــر  أيالاــروما 

                                                 
ل نن ل  ل  اكبيننت   طبا ننت  031ن   ننم ل نن كو ل كسننيو وجك : ل نن  تو   بنناق كعمننود  ننو   (0)

 . 0890 ول  شر بيروت  ب ام
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ليـــتهة  مـــ  هاماـــة التنـــومي  العقـــ  البـــاط  والعـــثى النفســـي وأاـــراموالعقـــد النفســـية 
 .الشة  ايبا  مثهر 
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 آلياا النوم
مرتتتـــب العهريـــة ففـــي األاـــبوع  ختتتـــف تاجـــة اإلنســـاي اليوميـــة لتنـــوم تســـي

اـااة ا اليـوم لةن ـا تتنـاقص مـع العهـر  0األو  م  احليا  ينام الرضيع ما متواطب 
%  3ااااا ا مرتتة الشي و ة ويقاي اإلنساي قراالة    –   ىل أي ت    ىل 
تــو  جتــام  ( م3113نشــرا ا )وقــد أظ ــرا الدمااــة احلديثــة .مــ  اهــر  ا النــوم
   - م  متيوي ش ص اي األفرا  ال ي  يناموي لفـهناا أ ثـر مـ  أجري  اتر أ ثر
مــر  تقريبــا اــ   0اــااة يوميــا تــز ا   طــوم  الوفــا  لــدي     -2اــااة أو اقــ  مــ  

اـاااا ا  2 ذا نام اإلنساي اق  مـ  .ااااا يوميا   األفرا  ال ي  يناموي قعد  
أمــا  ذا تــرم مــ  . ت ــي  اــااة فــاي ذلــ  يــ  ا  ىل  تــ  ا االنتبــا  و قاالتيــة لت 31

النوم لفهن  طويتة فاي ذل  يـ  ا  ىل ضـعف الهن يـز الـ هين و ضـعف األ اع و زيـا   
ـــــد   ـــــ  هتواـــــة و تومهـــــاا  ـــــ   حيـــــاعاا اخ ـــــري  و ا مراتـــــ  متقدمـــــة ق ا تقب
اضــط ا ية و تــع صــراية اي النــوم ال ــوم   ت ــر  حيــدث  ــث  امختــاع تــام ألغتــي 

ـــت  التعـــر  اتي ـــا أجـــزاع و ااـــثا اءســـد و يـــت    ـــث  املـــروم الـــثثث تـــاالا ي
- :الس ولة و وضو  م   ث  ما  املخ أيناع النوم و هي

ذال الـة ا الثانيـة ومـا فـوا  01وارات ا تهناو  ال  (  BETA –اليتا ) أمواى 
 .ذل  ، وهي الب نعي  في ا ا أغتي األوقاا ا تياتنا العا ية اند اليقية التامة 

ذال الــــة وهــــ    01وتــــهناو  الــــ  الســــبعة  ىل ا (  ALPHA -ألفــــا ) أمــــواى 
األمـواى هـي الـب تةهــ  وماع الةثـ  مـ  اإلالـداع العتهــي العيـي  ، فقـد  ـاي آينشــت  
ا تتـ  احلالـة تــ  أ تشـف نيريتـب النســبية و ـ ل   ـهنع الــرا ام وآ يسـوي وغــ ه   

 . ث وي 
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ذال الاا ا   ا  ذال الاا  ىل  1وتهناو  ال  ا  (  DELTA – لتا )أمواى 
الثانية ويعتهدها الروتانيوي واملشـتغتوي الالبامااـيةولوجي ، وتشـبب احلالـة في ـا اخلـروى 

 .م  اامل اءسد  ىل اوامل أ رى  فية 
وهنـــــاو موجـــــة ماالعـــــة ال يعـــــر  ان ـــــا الةثـــــ  ويعتقـــــد اي اصـــــحا  الطاقـــــاا 

 -ييتـــا ) واى أمــالفوقعقتيــة او اخلوامقيــة هــ  مــ  تــتحة   ــ  هــ   املوجــة وتســهر الـــ 
THETA  ) وهي م  أمقر األمواى وأندمها ، و هي  وي األمالع ذال الاا ا الثانيـة

 ( 0). ومل يعر  ان ا الةث  العد 
يعتهد التنومي املغناطيسي لتوصو  الـاملخ  ىل تالـة الـهن   الة ـر  البطـيع جـداً 

تتقــي و ميةــ  ، مث يقــوم الــزمع القنااــاا الــب يريــد زما ــا ا ذهــ  امل( ألفــا أو ييتــا ) 
و هــي : تالــة تر ــة العــ  الســريعة  -:تقســي  النــوم الطريقــة أ ــرى  ىل تــالت  و مهــا

و هــي ، مــ  فــهن  النــوم %  3الفــهن  الــب تســهن ي في ــا ااــثا العــ  و هــي ضثــ  
و هــي تشــغ   -:تالــة اــدم تر ــة ااــثا العــ  .الفــهن  الــب  ــدث في ــا األتــثم 

ا تـ  اي التنـومي املغناطيسـي تالـة شـبي ا ، نوم فهن  ال م %   مساتة ا تدو  
الـــــالغفو  أو القيتولـــــة املرحيـــــة مـــــع اال ـــــتث  الين هـــــا  هـــــا وضـــــح  اـــــاالقا فـــــالتنومي 

وم  تيي الواقع ف و نوم ولة  م  ، املغناطيسي وف  ختطيط الدما   شبيب الاليقية 
، فيـب  ( 0)"هو تالة م  الثنوم تتهيز النق اي او اخنفاي  مجـة الـواي "نوع أ ر 

احلـوا  تعهـ  وميةـ  تعطيت ـا الإيعـاز مــ  املنـو م لتشـ ص املنـوالم وهـو مـا ال حيــدث ا 
ا تالـــة التنـــومي ترختـــي العاـــثا أياـــا لةـــ  لـــد و  مرتتـــة النـــوم  ، النـــوم الطبيعـــي

                                                 
ل عننول   Phsyco Feedback Program اكنن  ل سننب وم بر نناكج ل تلننو  ل ننذه ك لإلي ننابك( 0)

 5/00/2110 0119ل متم م ل ب د 

 . 052ن   م ل  كو ل كسيو وجك : ل   تو   باق كعمود  و   (0)
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تيـــي تت ـــتي ااـــثا املنـــوم  ىل  مجـــة  بـــ   ( الت شـــي )  العهيـــ  هنـــاو أيعـــاز 
ليــد   مــ  (  زالــة الت شــي ) إم ــاع ااــثتب  ت ــا وي ــب  متــوترا ااــتيا مث يــ مر ال

 .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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 لتنومي املغناطيسيتعريف ا

Hypno  تهـــة يونانيـــة تعـــين النـــوم Hypnotism / Hypnotic / 
Hypnotist    تهـاا ااـت دم  لتهـر  األوىل مـ  قبـ J. Braid 12 0اـام  ا 

 . Neurologyا  تاالب 
 لإلنســاياملغناطيســي ااــ  وضــع اتــر نــوم صــنااي حي ــ   -التنــومي  – النــوم

 ا موضـوع واتـد ( الفةـر ) الـالهن يز  أوالإ ماي النير مد  طويتة اتر شـيع ماـيع 
تســتحدث  مــا الوااــطة احلرمــاي  أيميةــ  انــب نــوع معــ  مــ  العهتيــة النةوصــية الــب 

الت ـــوما ،و مـــا الوااـــطة  يـــام  اثقـــاا قدميـــة لـــدى الشـــ ص املنـــوالم احلســـي احلر ـــي 
تــاالا الــواي، الــب تقــع الــ  أي تالــة اليقيــة  أشــةا اتــد  وهــو ( 0)مغناطيســيا 

يةوي في ا املرع نالهـاً جزليـاً ومسـتيقياً فبعض العتهاع يقو  انب تالة م  الرقا   والنوم
العهيــ ،و التنــومي املغناطيســي  االاــهن اعواــا   تةــوي م ــحوالة الشــعوم مــ  .  جزليــاً 

مية  َأي ي  ا  ىل تغي اا طبيعية ونفسية ا أغتي األتياي وا اواطـف الشـ ص 
فتةـــــي يةـــــوي الشــــــ ص قـــــاالث لتتنــــــومي . 'وافقــــــةامل'ويعتهـــــد جوهريــــــاً اتـــــر  .املنـــــوم 

يبي َأي يةوي اندُ   مجة معينة م  الثقة والرغبـة  ا املنـّوم املغناطيسـي  ,املغناطيسي 
 .مقاومة أيةوال يفتع  

تـــو  . ويتفـــاوا األفـــرا   ىل تـــد  بـــ  ا اـــ ولة تـــأيّره  الـــالتنومي املغناطيســـي
املرضــر الــ ي  يعــانوي مــ  ااــت دامب اتــر  ال يبــوز هــا الشــة  اامــة   % 31-21

 .االضطراالاا العقتية

                                                 
 ترجمت يوسف كي ائي  لسب   كسكوت كوق و وسي ك  ليمو ز ل ت ويم ل مغ اطيس (0)

 كلر بال تا يخ  -ل بربيت ل ع ي ت ل مثسست21ن 
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الّتنـومي املغناطيسـّي تالـة اـاالر  ( :    00)  يطانيّـة الطبّـيّـة الت هعيّـة لوطبًقا 
هــ   احلالــة  ميةــ  أي تـُــَ  الى مــ  قبــ  شــ ص آ ــر و الــب ميةــ  أي ، لثنتبــا  املتغــ 

تتاــّه  . شــيع أ ــر أوتي ــر في ــا و الطريقــة افويــة  ظّــواهر نتي ــة لتــأي اا شــفوية 
هــ   اليّــواهر تغيــ اا الــواي ا  الــّ ا ر  و تسااــية زالــد  لإلحيــاع و ظ ــوم أجوالــة  

، ظـــواهر مثـــ  الّت ـــدير. أفةـــام غـــ  مألوفـــة انـــد الشـــ ص  ا تالـــة وايـــب املعتـــا   
ـــــــــــ اا  ـــــــــــاي وتواـــــــــــع ا الّشـــــــــــت  و اءهـــــــــــو  ا العاـــــــــــثا و تغي ـــــــــــةانقب  األواي

التنــومي  .ي تي ــر و تــزو  انــد التنــومي املغناطيســيميةــ  أ ( vasomotrices)الدمويـة
هةـــ  أي يعهـــ  اتـــر تعـــدي   مجـــة اإليـــام  والتنبيـــب والـــتحة  ا الســـتوو ا ا تيـــام 
وانتقــاع املثــ  و ديــد االاــت االة والتــ اي يةــوي هلهــا  وم  بــ  ا احلفــا  اتــر احلالــة 

 .د العقتية والنفسية واءسدية لإلنساي ، واتر مستوى اإليام  ان
التنــومي املغناطيسـي منــ  آال  السـن  وماماــب اتـر النــا   اإلنسـاياــر  وقـد 

وينةر أ ثـر واحليواناا الالوق  نفسب ، وأاتهد التنومي ا اخل   ها ا الشّر لألاف 
ايــر فــوم  البعيــد  اــ  املــن   العتهــي الشــرقي  قيهــة هــ ا العتــ  تــأيراً الــبعض الةتاالــاا 

الـب ظ ـرا و  و تاالاا امل لف  العـر  أ الياااتر  ة لنديالعتوم الروتية وتأي  مدما
لف  أاـ    لثـ  املـأو السن  املاضية ولة  ا مه  ا ذلـ  واـ م  م ر  اصة ا ا

 الش  ه   احلر ة الةب   الب يقو  ان ا الةاتي الفرنسي  أيامليعاً مل يطتعوا اتر 
ما تدث م    ي)  (0011) انة ويوني 30اي ال ا م  ا تتا جريد  ال( جو  الوا)

أنواع الشفاع الالتنومي ها يةا  يعد مع زاا، وما ت   م  الفوالد م  التتق  الطري  
ماا املدهشـــة الوااـــطة و اوالـــ اإلما  االاـــت واع، ومـــا يـــرى مـــ  مزايـــا االاتقـــا  ويبـــاا 

الاملسـتقب ، وقـراع  األفةـام، وظ ـوم  اإلتسـا ومسـال  (الت ـاطر اـ  العـد )  اييالتتبا
وااــت راى القــو  احليويــة . ا مةــاي الينهـا يةــوي هــو ا  تــب مل يتحـرو اإلنســايب  شـ
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يعـــد التنـــومي املغناطيســـي مـــ  العتـــوم و ( ممس ـــا وقيااـــ ا  ىلوقـــد توصـــتوا )مـــ  اءســـد 
الااـت دامب  األ ـ  الروتانية اهلامة، وقد قطع ا تقدمب مراتـ  متعـد   ا السـنواا 

وال يــاا البــاتث  الشــ  ال ــحة . ع ــية والعاــويةالنفســية املست األمــرايا معاءــة 
يـدم   أصـب تـد انـب   ىلالتنومي املغناطيسي وظواهر  املعروفة واملألوفـة ووويـب العهيقـة 

ـــــــاا الطـــــــي وا  ـــــــدو   أقســـــــاما  تي ـــــــاا اخ ا  ا العـــــــض ال ـــــــنفة الةتي ـــــــ  ال ات
اـ   اإلنسـايااـتقث  واـي لت هنـة اتـر  أشـواطا األوـاثوقـد قطعـ  هـ   .املتقدمة

ولـــية .املةـــاي، فةانـــ  معـــو   طـــر نـــز  اتـــر الفتســـفة املا يـــة /جســـد  ا الزمـــاي 
 هـــا يف هـــب النـــا  واـــيتة مـــ  الواـــال  الةثـــ   الـــب يســـت دم ا   املغناطيســـيالتنـــومي 

الباطتــة خبــدع الســ ى والبســطاع، الــ  واــيتة مــ   األمــوا الــدجالوي لتشــعوذ  و ســي 
أاـــة اتهيـــة صـــحيحة ال شـــ  في ـــا وال  ا ـــ  الواـــال  الطبيـــة الشـــافية املبنيـــة اتـــر

،  جـــــ ، الي الـــــدجال  اا ـــــز مـــــ  اي يـــــد توا التنـــــومي املغناطيســـــي تقـــــ  الـــــدج  
 ( 0).النا  قا يقوموي الب م  شعوذ  إلقناعفيةتفوي الااتغث  امسب فقط 

مر ـز  اإلحيـالياملغناطيسـي  مـدم  معـاا التنـومي زهــ   شـي .   األاـتاذيقـو  
أتـــد  ,hypnotherapy التنـــومي املغناطيســـي: ا الـــدمام  قهـــة املســـتقب  لتتـــدميي

العديــد مــ  العتــ   اجملــاالا العثجيــة الــب ينشــر ااــتعهاهلا ا الوقــ  احلــايل لعــثى
 – Franzوقــد  ــاي لتطبيــي  (00).  اصــة النفســية من ــا، واألاــراي املرضــية 

Anton Mesmer   ص  ااحل و. يةو اا قرية منس   0 0 -21 0ال ا ولد اام
،    ا الطـــي، واخ ـــر ا اتـــوم الثهـــوا مـــ  جامعـــة فيينـــاو اتـــر ا ت اصـــ ، األ

ية القدمية ، وقد أ تشف الرجـ  أنـب ميتـ  اإلنسانالفا  ا  اا   أتياع ه   القدم  
                                                 

 جري ة ل م ى  –جالم حسص ل ت ويم ل مغ اطيسك حقيقت   ميت ببي ة  ص ل  ج   (0)

 لست  ل موضوع كص كوق  ل برك ت ل  غويت ل بلبيت  (2)
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 animal magnetism تتــ  القـــو  املغناطيســـية الــب أمساهـــا املغناطيســـية احليوانيـــة
، ومل يةــ   األمــرايشــفال   مــ   والنــوم تالــة مــ    ىلوالقــا م  اتــر نقــ  اخ ــري  

الرجــ  يعــر  ا تينــب أي لتهــخ  ــ  هــ   القــدماا اتــر الشــفاع تــ  يةــوي الــواي 
وه  ما .. Alpha  ألفاتالة  اها لاً مسهن ياً وت  تةوي األمواى الة رالية امل ية 

وآ ــروي اتتـــوا األمــر الأنـــب موهبــة  اصـــة لديـــب ،  (31)مــب الالســـحرا الالـــبعض  فــع 
التنـومي " امتـبط لـ ا   الة  األتوا  ف ي قدماا  نسانية موجو   لدينا اـ  ليعـاً ولة

مسهر و اي الطـي العقتـي ا ذلـ  الوقـ    ىل، الاملسهرية، وذل  نسبة "املغناطيسي
 األمــرايغامقــا ا ضــرو  مــ  االفهناضــاا والنيريــاا العاــوية املغتوطــة، ا تعتيــ  

السطحية،  وجو  ا تث  ا توازي األ ثط  العقتية املشوالة الاملسحاا واملثتياا
تيــي تــت  معاءــة املــري العقتــي  مــا ( ال ــفراع، والســو اع، والــدم، والــبتغ )اءســدية 
اخلتـ   أوالرو   شـديد ، لت ـحي  االضـطراالاا،  أوترام  االية،   ىل العهي التعريض 

 .العاوا املوجو  ا البدي
النفسـية والعقتيـة، فـافهني أي وقد جاع مسهر، ومفض هـ ا التعتيـ  لألمـراي  

 )ومـــ  هنـــا جـــاع التعبـــ . الـــنفة تتـــأير الاإلشـــعاع املغناطيســـي الـــ ا يـــأا مـــ  الةـــوي
، اإلتبــاط ، اال تثــا   ـــ األمــرايولتتنــومي مقــدم  اتــر اــثى .( التنــومي املغناطيســي

احليوانــاا )اخلــو  مــ   ، الســيطر  اتــر الــوزي، اــدم الثقــة الــالنفة ،   يبــة األمــ  
، ( املفتوتـــة،املغتقـــة ،محـــة املز  أالمـــا  ، الســـفر الالطـــالر ،املرتفعـــة  أالمـــا  ، ةاألليفـــ

، افرظـاأل  اـق، األ اع الرياضي   س ، صعوالاا التعت  ،  س  العثقاا الزوجية

                                                 
ال يلم   ير كص ل  اق وك هم كص  ه ك ل    مك يبتق  لم ل ت ويم ل مغ اطيسك ضربا كص ضنروي ( 3)

  وهو أكر ببي     ل بب   ص ل عقيقت ل ب ميت    ما لم هذل ل ب م لست    كص لج   سن  ل سعر ول  ج
لألخالقنك فنك  ن  ل ب نو  ولال   ل مام وخ لع ل  اق أو حت  لبتزليهم ،  ذل  ام الب  كص وجنود ل مبينا 
 .أ بعت كبظم ل ب و  كعركت أل ها تست    بغير كا هك   يه فك ل عقيقت
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اــثى ،  األملالتعامــ  مــع  ،نتــف الشــعر، النفســي  ما ا الــثالتبــو  ، مــص اإلصــبع 
اثى آالم ، النفسي  الاعف اءنسي، فسي اثى ضغط الدم الن، السةر النفسي 

 النفســـي)  الةـــثم تـــأأت،القـــدم  اتـــر اخلطاالـــة أمـــام اءه وم، الي ـــر والرقبـــة النفســـي 
،  ســــ  األ اع الدمااــــي، اإلقــــثع اــــ  التــــد   ، ضــــعف الش  ــــية ،( الســــبي

مثـــــة تقـــــامير  ثـــــ   اـــــ ت  تـــــو  و (30)اخل ...االاـــــت  ام االاـــــهن اع قبـــــ  الـــــوال  
لتنــومي الاــهنجاع الـــ  رياا املفقــو   الــب مــرا ا تيـــا  املــرع  هــا اي مثـــة ااــت دام ا

اتـــــر اي يســـــهنجعوا املنـــــوالم  يةونـــــوي قـــــا مي   األشـــــ ا ااتقـــــا ا ذالعـــــا مـــــ  ا  اي 
هلــ  تــ  رها ا تــا    ال يتســىنالتفاصــي  ال ــحيحة لتــاميخ تيــا   واملعتومــاا الــب 

 . (33)اليقية
ــه ر ا جتامالــب  فــ  التنــومي املغناطيســي الــ ا أطتــ  اتيــب ااــ  لقــد ااــت دم م س 

ـــة" ـــ ا االتـــدع  J. Bredلةـــ  اإل تيـــزا جـــيهة الريـــد " املغناطيســـية احليواني هـــو ال
الـــداياا   ىل    0وشـــةالت  هـــ   التقنيـــة موجـــة ااممـــة مـــ  . 12 0امل ـــطت  ا 

ويعـــّر  الـــالتنومي املغناطيســـي اليـــوم، اتـــر الـــرغ  مـــ  اخلثفـــاا الـــ  .  اشـــري  القـــري
ختتتـف  مجتـب وســي  اإلحيـاعام ، الأنـب ظـاهر  طبيعيـة ُ ـد ث ااـت االة لنـوع مـ  املـد

مـــــ  التنـــــومي املغناطيســـــي  تـــــدى طـــــرا التط ـــــ   P. Janetجعـــــ  . األشـــــ ا 
Catharsis ولةــ  فرويــد اــرااي مــا تر ــب . الرويــر ماماــا   هــا أي فرويــد و. النفســي

                                                 
أوم  م يت جرلحيت ت رى با ت ويم ل مغ اطيسنك بن ال   2111 ك خالم شهر أبري أجرى جرلح بريطا(0)

وأوضح ل مستشا  ل  رلحك فك كستشك  بري سيو  ويام ل بريطا ك أ ه قا  بكتح شنق  .كص ل م   
جوم بنات ر  =    مبا  ت فتاق يبا ك ك ه وقا  ل مت لص با ت ويم ل مغ اطيسك ل بمي فك أسك  بطص 
 . ل بمينننننن ك حا ننننننت كننننننص لالسننننننترخاء ل بميننننننق  كننننننك يكننننننتم لأل ننننننم  نننننن ى فنننننن ل بمينننننن بوضنننننن  

وأشا ت ل س طات ل لنعيت ل بريطا ينت   ن  أم ل ت نويم ل مغ اطيسنك يسنت    فنك ب  يكنا وفنك أجنزلء 
آالس  م يننت تعننت 0أخننرى كننص أو وبننا كنننيكت أم ل  ننرلح لألير  نن   جنناك جيسننوم قننا  بننأ  ر كننص 

ل ستي يات كص ل قرم ل ماضك  نام كنص بي هنا جرلحنات ت مين  ل ت ويم ل مغ اطيسك بيص ل  مسي يات و
 .وبتر أ ناء

 51سكوت كوق و وسي ك  ليمو ز ن ( 0)
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العديد م  الشـةوو  يام   الرغ  م  روات. لينشئ طريقتب اخلاصة ا التحتي  النفسي
يواظبـوي اتـر ااـت دامب الانتيـام ا  األطبـاعمـ   اخال تو  قيهة التنومي فاي هناو 

فعالــة ا تــ   أ ا يعتقــدوي انــب  األطبــاعي الاــت دامب مــ  و هاماــت   لتعــثى فامل يــد
التنومي املغناطيسي مل يعر  لب قدم  احلقيقي   ي (32)الةث  م  املشةثا ال حية 

 ظ ـام  والسـ  فيـب   ىلم ( 21 0)انة ( هة الريديج) اإل تيزاملا وف  الطبيي  ال 
ومت اات دامب الشة   ب  ا م  هنا صام التنومي ال نااي ااد الطي . ا اً اتهياً 
 . ه ا اجملا  

                                                 
 92سكوت كوق و وسي ك  ليمو ز ن (2)
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 فسيولوجية  التنومي املغناطيسي
ـــومي امل غناطيســـي النيريـــاا الفســـيولوجّية مرتةـــز  اتـــر العثقـــة الـــ  النـــوم و التن

ولةـــ  مقامنـــة النـــوم الـــالتنومي املغناطيســـي مل تـــدم  الالشـــة  الـــ ا ميةـــ  مـــ   ثلـــب 
معرفــة الفروقــاا اءوهريــة  ال مــا توصــ  اليــب دهواــة البــاتث  فيهــا يتعتــ  الــالت طيط 

"electro-encephalographique." والالنســــبة لـــــ الــــافتو  فانــــب ي ــــف التنــــومي
املوجو   ال  الّنوم و اليقية  فيهـا ، الة لتنوم اءزليّ ه   احل. املغناطيسي الالنوم اءزلي

، أو مراتــــ  مــــ  اإلحيــــاعاا، انــــدها  ــــدث hypnoideماــــر، تشــــه   مراتــــ  
هــ ا الوصــف يــداونا  ىل  اهــا  . تغــ اا فســيولوجية، تةــوي مســتحيتة انــد اليقيــة

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

لتح ــو  اتــر انــب م ــ  جــدا ا الت رالــة التنومييــة ميةــ  اي نعت هــا الشــروط الثزمــة  
 : من ا الّتنومي املغناطيسيّ 

 ؟ العهي اثقة الثّقة ال  الدّ توم و - 
 .منب اا مسعية م  قب  العام  ال ا يعيد  حياعاا ال وا اتر نغ  واتد- 
 .  ّما الطريقة  مرلية أو مسعية أو ق هواة م  األفةام، تثبي  االنتبا -  
 . (مفيد لةّ  غ  م ّ  ) اءتو  أو االاتتقاع اتر الي ر  - 

قـــد ينيـــر  ىل التنـــومي املغناطيســـي الااتبـــام  تالـــة يةـــوي في ـــا املـــرع نالهـــا جزليـــا 
شـــةتيا اال اي  أا مـــاال  النـــوم واليقيـــة وهـــو تعريـــف  قيـــ  (  3)ومســـتيقيا جزليـــا 

احلقيقة االعد م   ونب يقية او نوم ال  هو اهتيـة ااـتغراا مـ  نـوع  ـا  يةـوي فيـب 
                                                 

 حاالت ل و ك ل متغير بر ا د أُ يوم ترجمت فوأد  تير   شرت     ل وي   (0)

 018سكوت كوق و وسي ك  ليمو ز ن (2)
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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  

ناطيسي تتةوي م  قدمتنا اتر انشاع شرو  ال ه  ي فااتية التنومي املغإواتيب ف
Trance  َوال ا مية  تقسيهب اىل  مجاا أغتب ا يي ر ا تياتنا اليومية طبيعيا: 
، ختشي اءف  ،االاهن اع، الةس )شرو   فيف وفيب يةوي مثم  مث  -0

 (مشاار الثق  والطفو، ختشي دهواة ااتية
ـــب مثمـــ  مثـــ   -3 فقـــد ،النســـياي، الطعـــ  والرالحـــة تغيـــ )شـــرو  متواـــط وفي

 (هتواة جزلية،تر اا غ  اما ية، التأمل
فقد ، أفعا  غريبة، هتواة مسعية وال رية  يباالية)شرو  اهي  وفية مثم   -2
 (اإلتسا 

فـإذا  انـ  هنـاو مغبـة ، ويعتهد التنومي اتر مغبة التاى هل ا النـوع مـ  التنـومي 
 . ي اي التنومي يعتهد اتر احلالة النفسية  ث اتي، أصب  م  الس   التنومي والعثى 
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 :( 3)وهناو يثث طرا لإلحياع 
 اإلحياع املباشر    التنومي.  0
 (Direct Suggestion under Hypnosis – D.S.U.H ) 
 اإلحياع غ  املباشر    التنومي.  3
 (Indirect Suggestion under Hypnosis – I.S.U.H ) 
   لتنومياإلحياع العد ا.  2

(Post Hypnotic  Suggestion – P.H.S ) 
فـــإي ااـــت االة الشـــ ص ( D.S.U.H)الالنســـبة لإلحيـــاع املباشـــر  ـــ  التنـــومي 

 .تةوي مباشر  لإلحياع وليس  مرتبطة او م حوالة الأا انفعا  ااطفي 
فإنـــــب يةـــــوي م ـــــحوالا ( I.S.U.H)امـــــا اإلحيـــــاع غـــــ  املباشـــــر  ـــــ  التنـــــومي 

لثنفعا  ، فهثًث اذا قتنا لتشـ ص  ـ  التنـومي انـ  اـا    الالتغ اا السيةولوجية
فإنــب ايشــعر الالســ ونة وال يةــوي ذلــ  م ــحوالا الــأا ااــراي لتقتــ  أمــا اذا قتنــا لــب 
ان  اا   ألي املنز  حيهنا فإي ااراي القت  تي ر اتر الش ص املنوم مغناطيسيا 

. 
 
 

                                                 
 . 052ن   م ل  كو ل كسيو وجك : ود  و  ل   تو   باق كعم (0)
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 تالة التنومي املغناطيسي

مـ  (: امل اطباا اتر املغناطية احليـوا)املسهر  ا  تاالب( اليو)قا  األاتاذ 
ضــــه  ا الــــي النــــوم املغناطيســــي الــــب  ــــدم قــــوان  الفيســــيولوجيا هــــي فقــــد املنــــوم 
لإلتســا  مــ   ــ  شــيع ي ــيبب مــ  غــ  منــوم فيهةنــ  أي تقطــع جســهب  مالــاً  مالــاً 

أمشهتــب  ي النوشــا م املر ــز  ذا ( "  ولــ )قــا  املســيو ".  وي أي يتــأمل أو أي يســتيق  
لتهنـــوم فـــث حيـــدث لديـــب أقـــ  تـــأي  مـــع أي هـــ ا التـــو   ذا مشـــب اإلنســـاي ا احلالـــة 

و ذا تثشـــ   اصـــية احلـــة ا املنـــوم فتيســـ  . االاتيا يـــة  يســـبي لـــب آالمـــا  بـــ  
 اصــية الســهع الأقــ  تثشــياً من ــا فــإي أايــ  تر ــة أو صــوا ال يــ ير اتــر ا ــبب 

ق  اياماا نامية جباني فتحة أذنـب ولةن ـا وقد أطت. السهعي  أنب وقع ا شت  اام
ولة  ه   . مع تأي ها اتر حلهب أقنع     م  شاهدها أنب مل يتأير من ا أ ىن تأير

 ال الالنســـبة لغـــ  منومـــب ألي هـــ ا ق ـــر   ريـــ  ( الـــالفت )احلالـــة ال يتهتـــع  ـــا املنـــوم 
   أي يسهع شفتيب ال وا  اف  ميةنب أي يف   املنوم ما يريد  ا  العد يستحي  غ

ا العـض مولفاتـب (    الوتيـب)ال  وال أي يرى  رو شفتيب  و تـي األاـتاذ ،  منب شيثاً 
 نة  تعتهوي أننا قـد شـاهدنا النـوم املغناطيسـي وأي لـاً غفـ اً مـ  : )  اطباً تثم تب

الد اتر  املنةري  قد ا  الوا جبد اىل املوضوع ونيرو  وطتبوا أي يتحققوا الأنفس   مـ  
ث يتزمنا أي ن ـدا  ال مـا فما قدمتب  لي   و   قد تر ت   يبرالوي ما يشاكوي  صدا

وقـد مأيـت  أي تاـوم ذلـ  اءـ  الغفـ  . يقع    تسنا م  األشياع اخلامقة لتطبيعة
وأنـب ق ـر  ت ـوهلا أ ـ  احلاـوم ميتحنـوي . م  النا  مل مينع ت و  املغنطـة مطتقـاً 
ـــد أوا الـــإمرام ميشـــة  فيفـــة اتـــر شـــفتيب واتـــر الأنفســـ   اـــدم تسااـــية املهغـــنط فاالت

 أجنحة من ر  مث شةوا جتد  شةاً أتدث لب أوماماً فت  يشاهد أق  تغ  وال أق  أمل
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ولةنـب ق ـر  تيقيـب أتـة الةـ  اخالم الـب تسـتتزم ا  ، و اي النبض منتيهـاً لتغايـة ،
 (.تت  األاها 

د املنـــوالم  هـــ ا و تـــي هـــ ا الفـــ  مشـــحونة الاملشـــاهداا الـــب  لـــ  اتـــر فقـــ
مـ  ذلـ  أي الـد تومي  . ومن ا مـا يعـامي قـوان  الفيسـيولوجيا الـاملر ، خلاصية احلة 

ا ( اــــتبهني )اشــــتغث  ــــ   املســــألة ا مستشــــفر ( أاــــة و )و ( مــــامى)الشــــ  ي  
ومـــ  . فرنســـا وأيبتـــا اـــدم احلـــة انـــد املنـــوم  الطريقـــة مدهشـــة اتـــر مكو  األشـــ ا 

الأمالع أوقياا م   تو  النوشا م املر ز وامشها  لتهنوم الاع ضه  جتام ها أاها أتيا 
.  قــال  متواليــة وجرالــا ذلــ  لتــة مــراا فتــ  يشــاهد أ ىن أيــر مــ  ضــ ر أو أمل انــد 

فش  أتد الـد اتر  املنةـري  ا وجـو   تـو  النوشـا م املر ـز ا اال نـاع لدهشـتب مـ  
 . ا حلا اادم تأي   فاقهن  م  اإلناع ومشب ف ر صريعاً 
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 االمناط  الش  ية والتنومي
هنـــــاو مـــــا يثبـــــ  اي العقـــــ  قـــــد يـــــد   ا تـــــاالا  اصـــــة تشـــــبب الغيبوالـــــة  

وميةـ  .املغناطيسية يغ  في ا م  طبيعـة تقبـ  اءسـ  املـا ا الـيط الفيزيـالي اخلـامجي
تقسي  صفاا أو طبيعة الش  ية  ىل يثية أنواع مـ  الش  ـياا تسـي قـاالتيت   

 :لتتنومي 
ضثــــ  الــــ ي  قــــاالتيت   متدنيــــة أو قتيتــــة جــــدا لتتنــــومي ويت ــــفوي خباصــــية  األوىل

مسيطر  ا اثقا   الش  ية وانده  شعوم اهي  الاملسـ ولية وا الغالـي يةونـوي 
 .أش اصا غ  ااطفي  وواقعي  ويت فوي الاالهتهام الاملستقب 

اـــية املرهفـــة ضثـــ  الـــ ي  قـــاالتيت   االيـــة لتتنـــومي فـــإا  يت ـــفوي الاحلسا الثانيـــة
ويةونــوي اــاطفي  ا معــامث   ويثقــوي ا اخ ــري  يقــة  بــ   ويهن ــوي أمــومه  تقــا  

 .م  قب  اخ ري  فيتعتقوي الاملاضي وينسوي املستقب 
ف ـــ  الـــ ي  يقعـــوي ا متواـــط القاالتيـــة لتتنـــومي واـــا   تةـــوي صـــفا    الثالثـــة

 .الش  ية ا    معتد  ال  الش  يت  الساالقت 
ا هناو أمرا اتينا ف هـب وهـو أي  ـ  املهاماـاا الروتيـة أو النفسـية تبقـر وأ   

مشـروطة ا  مةانيـاا تطويرنـا لتطاقــة الـب منتتة ـا ا  ا تنـا لــ ا  ـاي مـ  الاــروما 
 .اي نواع أفاا تت  الطاقة وف   اهتية اات دام ا الشة  ايبا  

    ــيت ا وفــ  وهــ ا مــا يــ م لنــا اي نقــدم معتومــاا  افيــة تــو  الطاقــة واــب
 ..تديثة  وأاالييطرا 
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 اات داماا التنومي؟

 .يسااد اتر االاهن اع التام و ااتعا   النشاط-0
 . س  القدماا اتر الت  ر والتعت   -3
 . phobiaالتغتي اتر امل او   -2
 .الرشاقة   -1
 .التوقف ا  التد    - 
 .اثى لتتوتر الزالد والقت   - 
 .لنفة زيا   الثقة الا - 
 .اثى أغتي احلاالا النفسية اثجا قطعيا ولية م قتا  - 
املســااد  ا مفــع  مجــة مقاومــة اءســ  لألمــراي العاــوية واــثى اخالم  -0

 .املزمنة وال داع املزم 
 

 ؟ تالة ألفا
االتةــام األاــاليي والتهــامي  لتوصــو   ىل  اتفــن  اتهــاع الغــر  ومــدمالي   

 ( 3) اــيتفامن ــا أاــتو   وزيــب ، ت يــ  االيبــا  تالــة ألفــا العقتيــة وتطــوير ال
الـــ ا انتشـــرا طريقتـــب ا األواـــاط األمريةيـــة واألوماليـــة وميةـــ  ت ـــنيف ا ضـــه  

وتقنياتــب اــبق  اتــ  ال دــة التغويــة  اــيتفاواحلقيقــة أي مبــا ئ  NLP طــام الـــ 
وقـــد انتبـــب .الع ـــبية اشـــراا الســـن  وهـــي ال ختتتـــف  ثـــ ا اـــ  ال دـــة الع ـــبية 

                                                 
ويقنو    www.SilvaUltraMindSystem.com    مزي  كص لإلطالع     هذه ل تق يت  لجن  ( 0)

 با طاء د وق ك ا يت فك هذه ل تق يت ترس      شك  ح قات 

http://www.silvaultramindsystem.com/


39 

 

والـت تص مـ  موجـاا اليتـا الـب  ةـ   ألفـاموجـاا   ىلالوصـو   أمهية  ىل اايتف
 العق  والي  ه   التهري  

تـــ  تســـتيق  صـــباتاً ، اغســـ  وج ـــ  مث اـــد  ىل اـــريرو دـــد ا ، ضـــع 
ونيه ا اتر مالـع (  افة أي تستغرا ا النوم ) منبب السااة اتر وضع التشغي  

أمــ  ، أغهــض اينيــ  و ع ال الــ  أو ن ــف اــااة تســي الوقــ  الــ ا تريــد  لتت
 .العين  يرتفع الإيعاٍز من   ىل األاتر 

ة مـ  ـــــلسبي مل يتعر  اتيب الباتثوي العد ، لوت  أي املخ ينتقـ  السرا) 
 ( ا تالة مفع الب ال   ىل اخلتف(  ألفا) ـ ىل ال( اليتا) ـال

اتة امل   ، العد ذل  أالدأ الالعـد التنـازيل مـ  مثـة  ىل ال ـفر مـع وقفـة ااـهن 
ا  ا تـ  والـث  ريـ  شـفة وال صـوا )لثانية واتد  ال     اـد ي  تتفي هـا 

، لــو  حــ  ا العــد الــث تــد   مــ  أفةــام أو صــوم ذهنيــة تعةــر العــد ، ولــو ( 
 نـــ  تافيـــ  اتـــر ال الـــ  العينـــ  مرتفعـــاً ، فإنـــ  ات ـــ   ىل املوجـــاا األلفيـــة 

شـــت  أالـــدأ العـــد مـــ  الســـراة مـــع أو  مـــرّ  ضـــام  في ـــا هـــ ا التهـــري  ، لـــو أنـــ  ف
جديــــد ، لــــو فشــــت  ا يومــــ  هــــ ا تــــاالع ا اليــــوم التــــايل ، أو تــــع العاشــــر ، 

 !…الالن اية اتنت ر اتر اقت  وتتهة  م  التحة  ق   
ــــام مــــ  هاماــــة التأمــــ   ــــ   الطريقــــة ، اــــتنتفي  العــــد الاــــع أاــــااليع أو أي

والعد أيام تاجت  لتعد  ىل مالة ،  و  اندها  ىل العد م  مخسوي  ىل صفر ، 
أو أاااليع أ رى  و   ىل العد م  مخسة  ىل صفر ، وهة ا ، تع تـتهة  مـ  

مـع أو  حليـة تغهـض في ـا اينـاو ( ألفـا ) ـ ىل الـ( اليتـا ) ـالتحو  الانسياالية م  الـ
 ( 3)!…وترفع في ا الب ال اي  ىل األاتر 
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 ههاماـــة التأمـــ  مـــثث اال ااـــا قـــد هنـــاو اـــد  طـــرا إلتـــداث تالـــة ألفـــا  
هـي الزوغــاي الةـ ى ، التأمــ  الي مشـةتة    انـد شـ ص وتتعثــر انـد ا ـرتـن 

 األفةـــامجزليـــاا   ىلالتشـــت  واخلـــروى مـــ  جـــوهر التهـــري  التـــأمتي  أوالفةـــرا 
غـــزو العقـــ  الةـــ  طاقـــة الثواـــي البـــاط   اـــ الـــب التتوانـــب  واألتااـــيةوال ـــوم 

مــ  الطــرا وامل ــزوي ال ــوما واحلســي لــ ا اهــ  امل ت ــ  اتــر االتةــام املثــاا 
ـــة ال هنيـــة النقيـــة مـــ  ال ـــفاع والســـةينة والوصـــو    ىلالتأمتيـــة لتوصـــو     ىلاحلال

النتــال  االيبااليــة   ىلهــي العــال  الةبــ  ا الوصــو   األفةــاموالي ،  ألفــاموجــاا 
اهــد املــدمال  اتــر االتةــام واــيتة ملــ  ال يســتطيع الــت تص مــ  الغــزو  التأمــ ا 

 اـتية التأمتيـة من ــلتعهـتغث  هـ ا الغـزو وتطويعـب وهو ااـ، العقتي املشت  لتتأم  
: 
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 التأمل بعد األفكار  :التمرين األول 

أجتــة ا مقعــٍد مــري  وأتــر  اتــر أي تةــوي لــدي  اــااة منب ــة أو أي 
تاـــع ا ااتبـــامو أي تنيـــر  ىل اـــااٍة اتـــر احلـــالط أو ا مةـــاٍي مـــا ، وضـــع ا 

ة  قـال  أو أا وقـ  ترغبـب ، الال  أنـ  اـتتأم  ملـد  يـثث  قـال  مـثثً أو مخـ
رقــا تنــام طويــ  فألي  ديــد الوقــ  ا ذهنــ  م ــ  جــداً لةــي ال تســتغرا التأمــ  

 . وي أي تدما أو تغرا ا أتثم يقية ال    في ا 
اخي أغتــ  اينيــ  وأاــتغرا ا اــد األفةــام الــب ضــر ا الــ ه  تاملــا ضــر 

 لفةــــر  ، الــــ  أي تعــــدها الفةــــر  أو ال ــــوم  ا ذهنــــ   وي أي تنشــــغ  قحتــــوى ا
حســي ، فتــو  نــ  فعتــ  هــ ا وانشــغت  قحتــوى أا فةــر  تــر  ا  ــاطرو ، ف

ال تعـد أ ثـر مـ  فةـر  واتـد  ا الدقيقـة فهـا النفـع  قـدفبالنتي ة ت    ىل تالة 
 .م  ذل  

يبـوالي  أاهـات وم ا ذهن  منافسة ال  اامل  م  اتهـاع الطيـوم و يـف 
مل ت يـــة وأج ـــز   ومنــاظ ه  ، و تهـــا مأوا طـــ اً أو ا الغاالــاا ومع ـــ  أ وا ــ  ا

اصطا و  ا توا ا أوماق   أا  ه ا الط  ، اـتفع  أنـ  األمـر ذاتـب ، تقتـنص 
 .ا ا ضر وال أ ثر م  ذل الفةر  فتهنح ا مقهاً مث تد

اــتفع  أنــ  األمــر ذاتــب ، ا  ـــ  يانيــة مــ  الدقيقــة أو الــثثث  قـــال  أو 
طبعــاً قــد . اــتثت  األفةــام وضنح ــا أمقــام وال مزيــد الن ــف اــااة مــ  تأمتــ  

أو مقا تنسر  ىل أي  ( غريي ، ال أمت  وال أا فةر  : ) تأتي  فةر  م  قبي  
مثـ  ( هـ  وصـت   ىل الفةـر  مقـ  اـبعة أم مثانيـة ) وصت  وتةوي الفةـر  مـثًث 

فةر   ، أو ت  ضر صوم  أالن  أو ش ص ما ا ذهن  ،  اا أفةامه   ليعاً 
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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  
يستنب  صومتب ا  قد تر  ا الال  فةر  م  النوع ال ا يتةرم وحياو  أي

 يتت  وتبدو م  النوع القوا ال ا ال يريد أي ينسحي م  اخليا  ، مثـ  هـ   
الفةــر  اتيــ  أي تتــ  رها العنايــة ال الــ  تبــ ا لــو تســ ت ا أمامــ  اتــر الــوما مث 
تـاالع التأمـ  ا األفةــام الثتقـة ومثتقت ــا و اطال ـا أمقامـاً ، مثــ  هـ   الفةــر  

 .تنتفع  ا التقاً أو تعاء ا أو تتعام  مع ا  م  امل   تدوين ا ألن  قد
، هـي أ ثـر ( الشـ و  ) األفةام الـب يغتـي اتي ـا طـاالع اخلـو  أو الرغبـة 

األفةــــام  حلاتــــاً ، فعتيــــ  ازيــــزا القــــامئ أي تعــــي أي لــــية الفةــــر  ذا ــــا هــــي 
املشـــةتة ، ال الـــ  ضـــعف القـــدم  اتـــر الســـيطر  اتـــر م  فعتـــ  املنبثـــ  مـــ  هـــ   

 .تد  املشةتة الفةر  هو و 
احلقيقــة أي هــ ا التهــري  لــية الــالتهري  الســ   ، لةنــب لــية هــا ميةــ  أي 
ترتةي فيب أا  طأ ، والغري الوتيد منب هو أي تتعت   يف تنيـر  ىل أفةـامو 
وتعايشـــ ا و أاـــا أشـــياع  امجيـــة ال اثقـــة شـــعومية لـــ   ـــا ، ضامـــاً مثـــ  أاـــوا  

لــب تعــدها ا أوقــاا فراغــ  أو مــا  نــا الثقــا  أو احل ــر أو الن ــوم أو الطيــوم ا
 .نفعتب ا الطفولة م  اّد السياماا املام  والنا  والن وم 

 التأمل بمراقبة محتوى األفكار :التمرين الثاني 
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اخي اــــت ت  الــــالتوى ،  تــــوى الفةــــر  وذلــــ  ال الــــأي تيــــ  تقتــــي  ــــ ا 
م  وامتباطاتب ، التوى وتة  صومتب أو ت غرها و ت  التفاصيتب وتبحي ا  ج و 

 .ال ال     ال ا تفعتب أي  د  هوية التوى وضنح ا امسا وال أ ثر م  ذل  
 ؟.… يف 

منح ــا امســا اتــر امــا ،   الالــ  أو أمــام شاشــة اخليــا  فةــر  تهــا وم ا ا
ضوع  تواها ، وتب ا لو أمة  ل  قبـ  أي تشـرع ا التأمـ  أي تـدوي ا ذهنـ  

 :اع األاااية م  األفةام م  قبي  أو اتر الوما ، قالهة الاألنو 
أو  لــو زما صـــديقي ، أضــىن لـــو شــاهدا  ـــ ا فتـــ  ، ) أفةــام مغبـــة  -0

 .اخل …ا  ر  القدمأضىن أي يفوز فريقنا 
أ شــر أي يفــوتين املواــد ، أ شــر أي ال يــأا فــثي ) أفةــام  ــو   -3

 .اخل …ا مواد  ، مقا ال أفوز أو أ سي   ا 
 الةتـــا  الفـــث وم اهـــب ا الغـــد ، اأشـــهنى اـــأز ) أفةـــام ختطـــيط  -2

 .اخل ..،
 اخل…نقد ش ص أو شيع ما ) أفةام تقييهية  -1

وهةـ ا ققـدومو أي تـدوي أا قـدٍم مـ  األنـواع ، مث تشـرع الالتأمـ  و ـاخا 
: 

أجتــــة مســــهن ياً وتــــاالع  ــــ  فةــــرٍ  تــــر  ا الالــــ  والالوقــــ  الةــــاا فقــــط 
هــ   " ااــبة الــأي تقــو  لنفســ   ا تيــاً لتشــ يص نوا ــا مث وضــع ا ا اخلانــة املن

، مث تـاالع التفةـ  وتشـ يص األفةـام " اخل …ه   فةـر   ـو  …فةر  مغبة 
، فإي مل تـأا ا الالـ  أا فةـر  أو صـوم  فأنـ  التغـ  تالـة االاـهن اع اءهيـ  
الــ ا هــو هــد  التأمــ  األو  ، فعــ  ا تتــ  احلالــة الوقــ  الــ ا تريــد  تــع 
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غـــزو ذهنـــ  ، طبعـــاً  ذا ضتةتـــ  فةـــر  قويـــة وتشـــبث   تشـــرع األفةـــام دـــد اً ا
الـــ هن  فـــث اتيـــ   ال أي تســـ ت ا ا ومقـــة جانبيـــة ، مث تتـــاالع مســـ   التفةـــ  
و ديد هوية    فةر  الأي تقو  لنفس  ، ه   فةر   و  أو هـ   فةـر  مغبـة 

 .اخل …أو 
 مع  ثر  هاماة ه ا التهري  ايغدو ذهن  أ ثر صفاٍع ا أغتـي األوقـاا
وتت  نعهة اييهة جتيز ل  وال شـ  أي تغـدو مبـدااً أو أي تن ـز أاهـا  ذاا 

 (30).طبيعة هامة و اهناتي ية
ــــة العقــــ  الــــوااي وتنهيــــة القــــدماا اتــــر  االاــــتغراا التــــأمتي وتطــــوير تال

املد   الثـا  ، اما الوصو   ىل تالة ألفا يعت  مد ث لتنهية القدم  املغناطيسية 
جتســة التنــومي    ام واملقــدم  اتــر  الاألفةــاميــز واالتتفــا   ــو القــدم  اتــر الهن ف

العهيـــ  مـــ   إل ـــراىعرفـــة الـــزم  الـــثزم الأمهاصـــا ا ونتال  ـــا املتوقعـــة والطاملـــة وم
 .اتر اثمة تياتب النفسية  اتبياً  امراً تةوي الت رالة  تالة التنومي  ي ال

                                                 
ل عنول  ل متمن م :  مناال  تأكن  رد لسنت فنك ل تأكن  وتق ياتنه ترجمنت  اكن  ل سنب وم :دليكي  هنا ي  (0)

 0/8/2110/   801ل ب د 
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 مقدمة ا الطاقة
الطاقة لتطوير أنفس    ويسانيوالنف الروتانيويمن  آال  السن  اات دم 

الـــأير الطاقـــة  أوفالنـــا  يشـــعروي الالطاقـــة  ، ومســـااد  اخ ـــري  شـــفاعلقاـــايا الو 
   ىللــو تولــ   اإلنســاياملثــ  اي طاقــة  واألمــر ،يعتهــوي  يوميــاً تــع لــو أاــ  ال

  أابوعملد   الأ هتب  رالاع لتهة     انساي م  توليد طاقة   رالالية تةفي التد 
شــ ص ي ــت  التطــوير قدماتــب  ألاهوضــوع الطاقــة م ــ  الالنســبة ف واتيــب،   امــ 

العـامو    هـا وااـامـري   أولتح و  اتر الشـفاع مـ  تالـة  أوالنفسية والروتية 
الفقــرا ال تســا  م ــاماا التنــومي لــ ا وجــي معرفت ــا و يفيــة ا تســا ا وتنهيت ــا 

ي ا التنـومي ا دمي املسـتاي مها العاو ااحليوية ، فاليد  شاما ام  الدا   وتقوية 
واي مل تة  هلـا القـو  الـب ختيت ـا القو  املغناطيسية  مية  تسهيت ا الآالا الي و 

يةفــي  واإلحيــاعالتنـومي فالتحــدي   إلتــداثتسـت دم تاليــا   هــا وااــا ال،مسـهر 
لــب  وم  بــ  ا التنـــومي  أياــاااــا اامــ   حيــالي   الالتنــومي املغناطيســي  إلتــداث

 و هــــا ،  لـــد و  اىل تالـــة االاـــهن اع لتيســــ  اوانســـياالية  اعالإيقـــجملـــر   رية ـــا 
اـــتي الشــحنة املوجبـــة مــ  الشـــ ص  أوعتهــد اتي ـــا  ثــ ا ا الشـــح  الالطاقــة ي

 فاليــد اليهــىن، وفقــا لقوااــد اتــ  الريفتةســتوجي لت دلتــب و  فيــز النعــا  انــد  
اليسـرى ا تـ  اي اليـد ، وهـي  فـز لتنشـاط )+( لتشح  الالطاقـة املوجبـة  أ ا 
 وفعــا  وقــا م  اتــر االمت ــا   ئم ــدوهــي ( -)لبة التشــح  الالطاقــة الســ أ ا 

يعهــــ  اتــــر تــــدف  الطاقــــة املوجبــــة اي  وماي الةــــف مــــع اجتــــا  اقــــام  الســــااة 
ففــي تالــة ، و ومااــا اةــة اقــام  الســااة الااــي اتــر الطاقــة الســالبة امل دلــة 

نسـت دم طريقـة   يقاظـب أم نـا و ذاتنومي ش ص نعه  اتر اتي الطاقة لت دلتب 
ا التنومي املغناطيسـي ذ رهـا  يدااأل دم تستو التنشيط والتحفيز الالطاقة املوجبة 
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 -اي وضــــع اليــــد اليهــــىن اتــــر اء ــــة اليهــــىن لتشــــ ص : الــــد توم جــــاغو وهــــي 
الفقـــراا ) حيفـــز النـــوم مـــع وضـــع اليـــد اليســـرى اتـــر النقـــر   –اءبـــ   أوالةتـــف 
اايــة احلــاجب  يســااد اتــر النــوم   ىلبــ  نــازال ي تــدلي  اء و  (21) (العنقيــة 

اـــ  الشـــ ص و  ولـــب املرتتـــة   غهـــايالعهيـــ  وتســـت دم هـــ   الطريقـــة العـــد 
أاتــر مــ  الــاقي الةــف ضتــ  طاقــة  بــ   فااــا ، االنامــ   اامــ ، مــ  التنــومي األوىل
 مجـــــاا التةـــــايف يةـــــوي ا مكو   وأاتـــــر،  مر ـــــز تةـــــايف الشـــــحناا ألاـــــا

شـحنة  هلاشحنة االبة واخلتفية  هلا اإلنسايم   األماميةاء ة  يأ ها ،   األنام 
تســـت دم  اصـــة ا الطـــي البـــدي  الـــب طبيـــة املرتةـــزاا الهـــي وهـــ   ، موجبـــة 

والتنــومي املغناطيســـي  (20) (Acupressureاأل والريشـــر ) ووالطــي ال ــيين 
  . (23)وغ ها  الاإلميايوالعثى الالتهة والعثى 

 أوالدماغية الب ت دم مـ  الشـ ص تـا  التنـومي  فيها يص املوجاا أما
 وهـو اـامل  ( Dr . Robert Beck) موالـرا الـ . قـد قـام    العـثى ف
 أوملعرفـة و ديـد العثقـة  ،  ا اتوم ال م  العه  وي وااـع تـو  العـامل فيزيالي
املتبا   هل   املوجاا املغناطيسية ومنـاذى موجـاا  مـا  املعـاء  الـ ي   االمتباط

الا تبـام ( الـ   )قـد قـام  ( healers)  لتعـثى أوالطاقـة لتشـفاع  سـت دمويي
وذل  ألي    معاا يتبـع طريقـة اـثى  تتفـة اـ  ، املعاء   أ ثر م  نوع م 

                                                 
 0859دل   اد    035ترجمت بهيج شببام ن. ل ت ويم ل مغ اطيسك :  بوم  جاغو( 0)

يمكنننص تبريكنننه ببسننناطت بأ نننه بننن ي    بنننالج  نننص لإلبنننر ل لننني يت أو  Acupressure لأل وبريشنننر( 0)
، وقنن  تننم أي نناد هننذل لإل ننطالح   نن  ينن  ل كيزيننائك لأل مننا ك  Acupunctureكايسننم  باأل وب شننر 

ل ذ  يل   اجايل ك با يابام فك ب ليات ل سببي يات ، ويسم  ل لي يوم هنذل ل ب نم " وي يا  تيص  يص"
حيث يهن س   ن  ت شنيط  قناط ل طاقنت " ل تكتيق  ص طريق لإلبر أو ل نغط"ل ذ  يب ك و" تشيص"بـ 

ل عيويت فك ل  سم  ص طريق ل نغط   يها باأل اب  كما يثد    ن    نادة ل تنوليم   طاقنت ل  لخ ينت 
 فك ل  سم وبا تا ك ت كيف لأل م و الج   ير كص لأل رل  ل مرضيت أو ل  كسيت

حننوم خننولن ل شننع ات ولسننت  لكاتها ل طبيننت  لجنن   تنناي ل نن  تو ة سنناكيت  مزينن  كننص ل تكا نني  ( 2)
  0891 2دل  لألفاق ل   ي ة ط – 51طب   كسك ب كسك با ريك و سو وجك ن : حمزة  زل   
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املوجـاا أينـاع اءتسـة العثجيـة، وا تشـف أي موجـاا  وقـام القيـا  هـ  .اخ ـر
طريقـة العـثى  أوع هرتـز الغـض النيـر اـ  نـو   و  ما  املعاا  ان  تـهن   الـ  

ا تشف أي موجـاا  مـا  املعـاء  أصـب   املتبعة، واملفاجأ  الب توص   لي ا أنب
موجـــاا  أواملغناطيســي لــألمي  تر  هــا ومراتت ــا الزمنيــة مثــ  موجــاا اجملــا 

موجـاا  مـا   هـ ا اال تشـا  الـ  أي ( ( Schuman waves شـوماي
 ر مــ  هــ ا أاــا تــهن   مع ــا ا، واأل ثــاألمياملعــاء  هلــا نفــة تــر   موجــاا 

الة رومغناطيسـية  األميوااـتنت  أي املعـاا  ـاي يأ ـ  مـ  طاقـة . نفة الوقـ 
ما أ .( Field coupling) يسهر الـ وه ا.ا اءتسة العثجية  ويست دم ا

 فقد قام البحي آ ر، تيي وجد أي النـبض املغناطيسـي ( أندميا  اميت .  ) 
( magnetic pulse ) ـدم مـ  يـد املعـااالـ ا ي  ( healer)  ـاي   

ذال الاا أقـوى هلـ  تـأي   أوت دم من    شاماا  ووجد أي املعاء  ال ي . هرتز
 .اثجي أ  
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 الطاقة اإلنسانية والطاقة الةونية 

نسـتفيد من ـا؟  أو يـف هةـ  أي نسـت دم ا و الةونيـة؟  مـاذا نعـين الالطاقـة
ي  ــــ  أجســــام اهلالــــة ا انســــ ام يقــــا  أي طاقــــة الشــــ ص متوازنــــة انــــدما تةــــو 

وه ا االنس ام والتناغ  يد  اتر توازي قوى اءس  ووظالفب احليويـة  وتناغ  تام
القـــو  الـــب نتهتـــع  ـــا او  أشـــةا   تـــدى الأاـــاميةـــ  تعريـــف الطاقـــة هنـــا .أياـــا

 ..نةتسب ا م  الطبيعة 
ويســتهد من ــا ،  ية والةونيــة األمضــاي اءســ  الشــة  اــام  ــاط الالطاقــة  
الطاقـة مـ  قدميـب  أياـا ها يفر    ة، تيي يستهد تيام الطاقم  القدم   الةث 

تســــتوجي مــــ   التأمتيــــة أوجتــــد اي العــــض التهــــامي  الروتيــــة  اي  ــــاي تافيــــا لــــ ا
جتـــد  ومباشـــر  لةــي يـــت  ااــتثم الطاقـــة  األمينعتيــب ومثمســـة  عالشــ ص  تـــ

  أو يةبثاــــتيةالالســــ ا   هنــــاو ضــــامي  يفــــري في ــــا اءتــــو  اتــــر اــــاز  مثــــ  
لثتتفا  الالطاقة  وي التهري  يقوم وبة ومفع مستوى الطاقة قـا ( الةامال  ) 
،  األمي  ىلفيعهــ  احلــاجز اتــر اــدم تســر  الطاقــة  األميا مــع طاقــة او يتفــ

 األميليــة يبــي اي تعتهــد اتــر الطاقــة املوجــو   ا و لةننــا  ــد اي التهــامي  األ
ر  ـوتي ،تت   روما جدا ا هاماة التهامي لغري ا تسا ا واي  تع النعت  ض

ف الــة  اجملــا  الطــاقوا  أو(  Aura اهلالــة) قــا يســهر  اإلنســايالطاقــة انــد 
 اإلنسـايهي ابام  ا  أجسام م  الاوع  يط ال (human Aura) اإلنساي

ابـام   هـ   اهلالـة  ( HEF) اإلنسـايدـا  طاقـة  وهةـ  أي يطتـ  اتي ـا ااـ 
ومـ  . تهر ومتواصـ  ا احلر ـة وهـر   الهـة النهـو والتطـوممسـ اـ  طاقـة ا تغـ 

 افتـة أو متوه ـة  غـ  ياالتـة أوا تالـة اـيولة  املهةـ  أي توصـف طاقت ـا الأاـا
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 ف نــاو أشــ ا  يةونــوي .تســي نشــاط اءســ  احليــوا والروتــي والنفســي 
القــدم  : واملق ــو  هنــا الاحلسااــية (energy sensitive)تسااــ  لتطاقــة
، تيــــي أاــــ  يشــــعروي جب ــــد الســــيط  أوالشــــعوم  ــــا اليســــر  أوا اتــــر ا تســــا 

الطاقـة الـب  يطنـا ا الطاقــة  أمـا. اهلالـة فـوما الالطاقـة، و قـد يتهةنـوي مـ  مكيـة
وتتغتغـ  ا  الةونيـة  هـا ذ ـرا ف ـي أاااـية ا تياتنـا ف ـي  يطنـا مـ  اخلـامى

 أو لاــوعأجســامنا الــب تعتهــد اتــر ا اوتــع نــدا  ونقــو  أجســامنا مــ  الــدا  
 . (22) األميالنوم اتاى إل  ا   ث م  الطاقة الةونية وطاقة 

ا ــثا  أوالأجســامنا مــ   ــث  مرا ــز  امت اصــ ا هاتــاي الطاقتــاي يــت 
توزع هـ   الطاقـة ألجسـام هالـة  وم  مث Chakras (21) )  الطاقة ا اءس 

 universal  الطاقـــة الةونيـــةف و ـــ   تيـــة مـــ   ثيـــا اءســـ  اإلنســـاي
energy)  )  أ ـرى   ىلامس ـا مـ  يقافـة  ويتتـف. م ـدم ال  ـدو  مـ  القـو

 مــ  ذلــ  يتبــ  أي. آ ــر وهــر منتشــر  ومتغتغتــة ا  ــ  مةــاي  ىلمــ  التــد  أو
 الطاقـة أوهــ    األميوأي طاقــة  اإلنسـايوالــ   األميهنـاو اثقــة الـ  طاقــة 

لةــ  )ســبعةا الفحالــة أجســام اهلــاال الة رومغناطيســية م ــدمها الطاقــة الةونيــة
تــوازي  هلــا تــأي  مباشــر اتــر صــحة جســهنا تيــي أي أا  تــ  ا(  لــوي هالــة

جس  م  أجسام هالتنـا ألا مـد  مـ  الـزم  يعقبـب تـأي  اتـر جسـهنا ي ـب  لـب 
 الشــــا راا)ا ــــثا الطاقــــة أوفهرا ــــز . وتي ــــر أاــــراي مرضــــية م   فعــــ 

chakras  مت ـتة ا  (يفـةظالفقـرا وهلـا لـوي وو  العـامو  رموقع اتـ  لة  شةر
                                                 

 ( شر فك كوق  ل برك ت ل  غويت ل بلبيت ) ل طاقت ل بشريت بق م ك ام ل مس م  (0)

(2)Chakras   ُّ طوم كعوِ  ل بمنود ل كقنر   كككا ينات و نككرل َز  وحيتَ ل تك تَمت    .chakras 
 َيسننتح حقيقيننت كاديننت   مننا ول هننا  يسننت فننك ل  سننِم لإلجمننا ِك،  كننص فننك ل  سننم غيننر ل م عننو  أَو 

 .وهك لشبه بمستود ات ل طاقات ل روحيت.لألرير 
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اندما ال تشعر جيدا الت  أا  ( endocrine system ) اهلرمو اء از 
السـتبية تي ـر اتـر شـة   أواملقيـد   فاألفةـام  جـزع مـ  أجـزاع جسـه  متـأير

 energyانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ا دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  blocks  صـاالة   ىلوهـ ا االنسـدا  يـ  ى  ا تـة مـ  ا ـثا الطاقـة ا أو 

  اي تقـوم التهـامي  تنشـيط الشـا راا اـ  طريـ  وميةن ( 2) .جسه  الاملري
اتـر شـة  ) Kundaliniوهـي تتاـّه  تقنيـة يوغـا ( Kundalini)ضامي  
،أا اــ  طريــ  ضــامي  (اهلــواع احليــوا) Prana ااــتعها ا ( وانــداليين   األفعــر

. اخل .....التــنفة وفــ  جدولــة  اصــة لتشــ ي  والــزف  مــ  املن ــري  او اتــدمها 
 .وم الفت  قنواا الشا راا الب ا اءس  والب الدومها تق

 

                                                 
 ( شر فك كوق  ل برك ت ل  غويت ل بلبيت ) ل طاقت ل بشريت بق م ك ام ل مس م (3)
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 ( راا ا الش) مرا ز الطاقة 

ولع ــا   راا شــ -ر اــبعة مرا ــز مليســة لتطاقــة اتــ اإلنســايحيتــوا جســ  
ومية  ت وم ه   املرا ز اتر شة   واماا  وام  تنطتـ  مـ   ا ـ   - رااا ش

  وفقــاً التواــا اخلــا شــا راا  اخلــامى ، وميةــ  مثتيــة  ــ  اءســ  البشــرا الاجتــ
 تهـــة انســـةريتية أطتق ـــا العتهـــاع القـــدامر اتـــر   ا ر ا لـــهن   اهتزازهـــا ، و تهـــة شـــ

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 

. 
ا ا أجسـام نومانيـة اتـر شـة  طبقـاا  يط جبسهنا امل(اءس  العقتي ) 

مث اءس  العقتـي واءسـ  ( اءسد ) أوهلا اءس  األي ا وهو يتي اءس  املا ا 
اءسـ  الـيط ال و يعنينا ا هـ ا اجملـا  اخل... والن هي الروتي مث اءس  الةو  

تيـي  -العقتـي -الال حة واحليوية والقدم  اتر الهن يز والتأم  وال ـفاع الـ هين 
 .نب مرتبط الة  األفةام الب تدوم خبتد اإلنساي يتأير  ا وي ير في اأ

الت ـا  احلتـ  أو احلن ـر  م ـدم  ا تـة الطاقـة احلتقيـة : اتر اـبي  املثـا 
لة أو مرتبطـة الةيفيـة  و وهـ   الع تـة مسـ (Throat chakra ) احلن ريـة أو

قيقيــة ؟ هــ  هــ  تعــ  اــ  مشــاارو احل. وات ــالنا الــاخ ري  التعبــ  اــ  أنفســنا
ي ؟  ذا مل تشبع ه   الطاقة الالتعب  ا  النفة اـواع ااطفيـا و يستهع ل  اخ ر 

أو اقثنيــا أو موتانيــا اــو  ت ــدم لــ   شــاماا مــ   ا تــ  تنب ــ  وترغهــ  
هـا اـب   الت ا  احلت  فاألمل يبعتنا ننتبب أ ثر اتر فع  ذل  وه   اإلشام  هي

 : لتطاقة من ا ، يتب  لنا نقاط م هة
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  .الطاقة  يط النا وتتغتغ  ا أجسامنا- 1
  .ومشاارنا وه ا ما تي ر  هالتنا الطاقة تعةة اواطفنا- 2 
  .الطاقة تب  تالتنا ال حية-   3
هة  أي يةتشف ا اهلالة  طاقـة اـا نة أو ما ـد  غـ  متونـة  املري- 4

 .اءس   قب  ظ وم أاراضب اتر
أو يقيـــد تـــدف  قـــوى احليـــا  االنســـدا  ا دـــرى الطاقـــة حيـــد مـــ  -  5

 .األاااية ا أجسامنا
ت ـب  هالتنـا   ذا  ان  تالتنا العقتية والعاطفية غـ  متزنـة ، اـو  -  6

 .أياا غ  متزنة
الةونيـة األمضـية  ا ثا الطاقة تعه  اتر  مـ  أو توتيـد الطاقـة -  7

 . ا   أجسامنا
 .( 2)اهلالة متغ   الااتهرام -  8

أو انــدما نســهع النــوع معــ  مــ  األمــراي يســ    انــد مشــاهدتنا ملــريض 
   ذل  ا العق  الباط   هعتوماا  زنة حل  ااـتداال ا اـ  طريـ  الـواي ، 

مـ   يعواند التفة  ا نوع مـ  أنـواع األمـراي أو انـد اخلـو  مـ  اإلصـاالة الشـ
تتــ  األمـــراي ، تنتقــ  تتـــ  الفةـــر  أو ذلــ  اخلـــو   ىل اءســ  العقتـــي الـــيط 

وـي انـب ا  و الاخلـا  النـا فـاي وجـد   األمشيفالدوم  يبحي ا  الاءسد وهو
ت ســد املــا ا وهــ   املعتومــاا يتعــر  اتيــب ويب الــب الةــ  تفاصــيتب ل الةــوي تــع

 ..تنتق  ا  موجاا ت ال الية ا  مساماا الطاقة 

                                                 
 ( شر فك كوق  ل برك ت ل  غويت ل بلبيت )  ل طاقت ل بشريت بق م ك ام ل مس م (1)



53 

 

هنــــاو قــــوان  فيزياليــــة وتيويــــة وموتيــــة  ال نــــدم  ا  ال أاــــا ذاا تــــأي  ا 
يـنص اتـر أي   بـ   ،   أمهيـة لـب قـانوي  ـو  أاااـي وهـو    تياتنا  قانوي اء

ت الـــ     ــ  شـــيع يي ـــر ا تياتنـــا أو يبتعـــد ان ـــا حيـــدث نتي ـــة الهتـــزاز أو
لفهن  معينة، فإن  او   ، فإذا  ن  تشعر الشعوم اتيب جداً  لطاقتنا الش  ية

جت   طاقة اتبية شبي ة هل ا الشعوم ا تيات  وذل  ألن  اندما تفةر الـأا 
الطاقــة  وانــدما تن ــ  .فةــ  فإنــ  اــو  جت الــب  ليــ  وت  ــد  ا تياتــ ت

 هـا أاـا ،  الستبية حليات  فه  املهة  أي تشعر الأنـ  من ـ  القـوى أو  سـو  
والعةــة  ، تســبي لــ  العديــد مــ  املشــا   الــب تثقــ   اهتــ  فيهــا العــد قــد

دا اـعا   فـر  اـروم، أو تةـوي اـعيدا جـ.. تشـعر الشـعوم  يبـا  صحي  فعنـدما
ــــــب اــــــو   ــــــدث  ــــــده  لألشــــــياع الرالعــــــة ال  ا  ا ــــــ  نفســــــ  ، فســــــو  تن

ســـ   قـــر و  ي تيـــي أي نفـــة هـــ   الطاقـــة اإليبااليـــة اـــو  ترجـــع لـــ  ،  لـــ 
ومــ  املهةــ  أي يشــعر ، عــ  أوضــاا  احلاليــة تســ  الســ ولة ومرونــة يبطريقــ  و 

م   واـو  يةـوي هلـ ،  النا  الطبيعة طاقتـ  أو ذالـ الت ا اـواع اـتبية أو  يبااليـة
، الالطاقة يعتهد اتـر اـتوو الشـ ص نفسـب  فع  جتاه  ألي  تسا  اإلنساي

الالطاقة والعه  مع ا السـ ولة  ف ناو أش ا  يبدوي أي الااتطاات   اإلتسا 
ا تــ  يبــد آ ــروي أاــ  حيتــاجوي  ىل ج ــد أ ثــر ووقــ  أطــو  تــع يتفــااتوا 

 الالراتــة اــوو، ، فــإذا  انــ  طاقتــ   يبااليــة اــو  يشــعر النــا .ويشــعروا الأيرهــا
ألي طاقتـــ  جتعت ـــ  يشـــعروي الشـــعوم جيـــد، أمـــا  ذا  انـــ  طاقتـــ  اـــتبية فهـــ  

ولةـي تشـعر ،  البدي ي أي جتد النا  يتحاشون  ويشعروي العدم الراتة لرفقتـ 
 .الالطاقة اتاى  ىل هاماة التهامي  اخلاصة التطوير تقو  الطاقة الب منتة ا 
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هــو تنهيــة وتطــوير الطاقــاا  ام نعهــ  اتيــب الااــتهر  أيالشــيع الــ ا يبــي 
مــــ  الين ــــا التنــــومي ، و  وا تســــا  الطاقــــة الثزمــــة لفعــــ  شــــيع مــــا، الــــب منتة ــــا 
ويــرى الــبعض انــب لــية ، اهتــب اتــر الطاقــة  آليــاايعتهــد ا  االــ املغناطيســي 

الواــــيتة  أواملــــد   الوتيــــد لتنــــوم ال ــــنااي   منــــاالتنــــومي  مــــعلتطاقــــة أا اثقــــة 
اامـ  يــانوا  أنــبال اإلحيـاع  ىل آ ـري ا تـ  ينيــر ،   ( 2)اإلحيــاعهـو  الوتيـد 

فـــيهة  ااـــت دام الواـــال  احلســـية ، اامـــ  مســـااد  ألنـــبميةـــ  االاـــتغناع انـــب 
ا اخلطـــوط املراـــومة  أومن ـــا النيـــر والتحـــدي  ا شـــيع المـــع  اخالاالوااـــطة 
  ــــوا   الــــزم  معــــ  أصــــواا  تــــداثالوااــــطة ج ــــاز  أو،  واألالــــيض الاألاــــو 
..  ( 2)الوااــــطة توجيــــب الاــــوع اتــــر الشــــ ص ا غرفــــة ميتهــــة أو ، الســــااة
الشـيع ف ـ ا ااـت دامنا وتوجي نـا لطاقتنـا الش  ـية ا الن اية يت ـص الــ  واألمر

 .ال ا تت    تياتنا ونوع الت ام  الب خنوض ا لب أير  ب  جداً اتر الشة 

                                                 
  2113دل  لإلسرلء لأل دم  8يياد   ك  مرلم ل ت ويم ل مغ اطيسك ن  (37)

   021جاغو ن بوم (39)
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 االاهن اع مد   لتحرير الطاقة
تحفـــــا  اتـــــر ال ـــــحة النفســـــية التأمـــــ  واالاـــــهن اع أجـــــزاع مـــــ   طـــــط ل

ويعــر  االاــهن اع الأنــب ، واءســدية وقــد تســااد ا  ســ  القــدم  اتــر الهن يــز 
  ـــ ا و ، توقـــف  امـــ  لةـــ  االنقباضـــاا العاـــتية امل ـــاتبة لتتـــوتر واالاـــهن اع

والتنومي املغناطيسي  اصـة . (20)تع النوم  أويتتف ا  اهلدوع الياهرا  فإنب
لتتـنع  ويـا   خلت  االاهن اع اند العهيـ  ، اد  مرات  ستعه  قدم  اإلحياع اي

مغيد  والتغتي اتـر التـوتر الفةـرا واهلـواجة واليـأ  والقنـوط واالاـتهتاع ويـا  
تيــي تعتهــد اهتيـة االاــهن اع اتــر املقــدم   (11)هتعـة هتــوع  الالســعا   واهلنـاع 
 اخلـّثا ا الـدما تت  اهتيـة الت ـوير و   ، اإلالداايالعالية اتر الت ي  والت وم 

، ففي الدما  ختت  ال وم،  الّ  نّب يتوجي اتينا أي نتعت  م  جديد  يـف نقـوم 
 .ال ل  الةفاع 

 ة او ا الــ ه  ،  يتــاملقاالتيــة اتــر الت يــ  و تــ  ال ــوم ا ال هــوالت ــوير 
ـــز واالتتفـــا    ىلفاالاـــهن اع والتأمـــ  هـــو البـــا  الوتيـــد لتوصـــو   اهتيـــة الهن ي

املــدا   لتطــوير القــدماا ال اتيــة  أهــ م اخلــثا االيبــا  لــ ا ف ــو الــالفةر  والت ــو 
واي التـــدميي اليـــومي اتـــر االاـــهن اع و ريـــر وتطـــوير الطاقـــة يـــ  ا ،  والنفســـية 
 ألاــاااليــة  الةفــاع امتث نــا لتقــدم  اتــر هاماــة التنــومي املغناطيســي   ىلالالن ايــة 

ســاادنا اتــر هاماــة التنــومي  هــا انــب اءانــي الــ ا ي ،  اءانــي الفــين الاملوضــوع
مناماـب اتـر  أيالتنـومي املغناطيسـي الـ ا ميةننـا  أشـةا  أهـ وهو اتد ،  ال اا 

                                                 
 0891ل كويت  –س س ت  ا م ل مبرفت  023 ب  ل ستا   برلهيم ل بالج ل  كسك ل ع يث ن .د (38)

ل سن ت  02830ل بن د هنـ  0020 كنام  20 لألح ( ل ت ويم ل مغ اطيسك ل ذلتك)ل ريا  جري ة (01)
38 
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اءانـي العتهـي ف ـو ا تسـا   أمـاااليبااليـة ، األمـومال تسا  الةث  م   أنفسنا
 ولتنهيـــــة. املعرفـــــة الـــــالعتوم النفســـــية و تيـــــ  الش  ـــــية ملعرفـــــة العتـــــ  ومعاءت ـــــا 

ضـــام   هـــ   القاالتيـــة تطـــويرلو  ية اتـــر هاماـــة التأمـــ  واالاـــهن اعالقـــدماا النفســـ
 .التهامي  الارومية 

 االاهن اع اضري  
يبي اي تعت  اي التقدم الالتنومي املغناطيسي مرهوي الالتهامي  وزيا   املعرفـة 

  ىلالفنيــــة الاملوضــــوع الةــــ  جوانبــــب وتفاصــــيتب ، لةــــ  املتــــدم  حيتــــاى و  ةالعتهيــــ
 لآل ـري لةـي يسـتطيع  ريـر الطاقـة الـب ميتـ  وتوجي  ـا  والأاهتياا ااـهن اع 

الطاقــــة الاــــرومية الــــب  أياــــاواي يةتســــي مــــ   ــــث  التهــــامي  الشــــة  ايبــــا  
  المــ  الطاقــة تتنــاقص التعبــ  تشــبي ي يعتــ  الطاميــة  فاإلنســايحيتاج ــا ا اهتــب 

 .العض التهامي  الارومية  اأقدموهنا ،   قاالتة لتشح  أاا
أاتتقي اتر ظ رو ، اتر اريرو و ع ذمااي  يسـتتقياي :  االو التهري  

اتــــر اءنبــــ  الشــــة  متــــوازا مــــع جــــ ا  ، ال تفةــــر الــــالزم  والالوقــــ  الــــ ا 
تبـ ا لـو  نـ  غـ  ) اتست تةب ا ه ا االاهن اع ال   ـ   فايتـ  مـ  الوقـ  

مرتبط قواد ، ويفا  أي تةـوي لوتـدو وأي تغتـ  الـا  غرفتـ  اتيـ  وتوصـي 
 ( .العدم  زااج  اخ ري  

 ضــّ  قباــب  فيــ  القــو  ويــي تاــغط مكو  أصــاالع  اتــر ماتــة  فــ 
القو  ، أنتبب ذهنياً هل   القو  الب تاغط  ا األصاالع اتر ماتـة الةـف ، تـاف  
اتر ه ا الشّد لعد  يوا  ولتة  مخة يوا  مث أم ي قباتي  لعد  يـوا  أياـاً 

نهـــا أنـــ  ضـــام  الشـــّد والبســـط ، مث شـــّدها مـــ  جديـــد لعـــد  يـــوا  وهةـــ ا ، الي
تـام  ويقيتـة …تـام  ويقيتـة …تامٌ  ويقيتـة " أوتي لنفس  الالةتهاا التالية 
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ـــــ اا اخي ختيـــــ  ا ذهنـــــ  أي قباـــــب يـــــدي  تبـــــدأي الالســـــ ونة " اخل … ، ال
أاـــتهر الـــالقبض والبســـط واإلحيـــاع الـــاحلرام  والثقـــ  وختيـــ  أي  …والتثاقـــ  تـــدميبياً 

 !…  ّفاو يثقثي ويس ناي فعثً 
العــد الاــع  قــال  اتشــعر و أنــ  تغــو  ا فراشــ  وةــ  يقــ  جســه  

 .ال ا شرا  الاإلحياع الب 
تينها تنت ي م  ذمااي  العد الاع  قال  ،  و  الفةرو و ما ت  صـو  
ااــثا القـــدم وقــ  الـــ اا التهـــري  ، شــّد والســـط وشـــّد والســط و حيـــاع الـــاحلرام  

وتــثقثي وتســ ناي تــدميبياً … والثقــ   ، وختيُــ   القــدم  ومهــا تــثقثي وتســ ناي
 !…وهة ا  والي  … 

مث أنتقــــ   ىل الســــاق  ، فالف ــــ ي  فعاــــثا املعــــد  فــــالقفص ال ــــدما 
فالــ ماا  مث العنــ  والةتفــ  فــالفة  مث العينــ  وهةــ ا ، ويــي تنشــد وتنقــبض 
وتسهن ي وتس   وتثق     ااثا جسه  الرليسية الب مية  ل  السـيطر  

 .اتي ا الواي  
نـــدما تنت ـــي مـــ  هـــ ا اءـــزع مـــ  التهـــري  والـــ ا قـــد يســـتغرا ا الغالـــي ا

تشـــــعر أنـــــ  فعـــــثً قـــــد التغـــــ  تالـــــة اتـــــوايل مالـــــع اـــــااة أو اشـــــروي  قيقـــــة ، 
 .االاهن اع التام 

الــأالتم مــا ميةــ  مــ  الت يــ  ، مةانــاً ها لــاً ميةــ  أي  ختيــ : التهــري  الثــا  
ي ، ولــية  مــثثً مةانــاً ميفيــاً أو يــرتبط والــة االاــهن اع اءهيــ  الــب تــنع   ــا اخ

أو موضـــــعاً انــــــد الشـــــاطئ اـــــب  لــــــ  أي زمتـــــب وااـــــتهتع  الــــــاءتو  أو  غاالـــــةً 
 .االاهن اع اتر ممتب 
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تـاو  أي جتعـ  ال ــوم  ال هنيـة املت يتــة الغايـة الوضــو  وال ـفاع واحلــرام  ، 
ة أجع  ال وم  تية وتافتة الاألصواا ونة ـة البحـر أو النسـال  واأللـواي امل تتفـ

لألشــياع املوجــو   هنــاو ا مةانــ  املــري  هــ ا ، مــ  قبيــ  لــوي ممــ  الشــاطئ أو 
ــــ   ــــة أو اــــعف الن ي ــــ  اتــــر !…زمقــــة البحــــر أو  اــــر  أوماا الغاال م ــــز ذهن

شــ  وتــ وا مفــر اا ال ــوم  ، تــاو  أي تشــرو  ــ  توااــ  ا الت يــ  ، أاتن
 ـ  !…تفـة شاشة ال ه  الال وم واأللواي واألصواا امل ت طع  األشياع ،  مأل

 .ما  اي اخليا  نشطا و ان  ال وم  تية ،  ان  الفالد  أ   وأا  وأمش 
أنــا ش  ــياً ، تينهــا :  : (10)يقــو   ايفــد هــام  ا  تاالــب اــ  التأمــ  

مغـــ     مل أذهـــي هلـــا ) أاـــهن ي أختيـــ  مشـــ د شـــاطئ ممتـــي ا جزيـــرٍ  منعزلـــة 
قــــرأى النــــوام  ( طبعــــاً  الاخليــــا ) ، وهنــــاو أاــــتهتع ( ولةــــين مأيت ــــا ا التتفــــاز 

واحليتــاي املتقــافز  واألمســاو والــزواما ال ــغ   والســف  الــب ض ــر ابــا  البحــر ، 
وأختيــ  أ  أمســع أصــواا األمــواى وهــي تاــر  صــ ر الشــاطئ القــو  ، وأاتنشــ  

العــد أي تــن   ا .مالحــة البحــر الــ  وأ ــا  أختيــ  أ  أتــ وا زالــد البحــر ومتحــب 
راا ، والعــد أي ينطبــع ا ذهنــ  هــ ا املةــاي اءهيــ  هاماـة هــ ا التهــري  اــد  مــ

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 

اع فعتت ا ا املراا األوىل ، أا شّد العاثا والسط ا ، وشّدها والسط ا واإلحي
ا أا حليــة تشــعر في ــا الــالتوتر أو اإلج ــا  ، ققــدومو أي  !…الالثقــ  واحلــرام  

 .تسهن ي ا يوا  ق ر  اات  ام مةان  األي 
                                                 

ل عنول  ل متمن م  -د لست فك ل تأك  وتق ياته ل كل  ل  اكو ترجمت  اك  ل سب وم :  دليكي  ها ي( 1)
 2110/ 01/01 – 899ل ب د 
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اتــــر :اوال عهــــ  نســــتنت  هــــا ذ ــــر ااــــث  اي هــــ   التهــــامي  والتــــدميباا ت
فحالـــة االاـــهن اع مـــع  ، تطـــوير امل ـــاماا الت يتيـــة: ويانيـــا صـــوم ذهنيـــة  تةـــوي  

 . ت وير تزيد م  توقع الن ا  وهو ما يتعي  وماً م هاً جداً ا ه   العهتيةال
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 العثى الالت ي  والت وم
مــا ، تــوتي لتعهيــ  الوااــطة الت ــوم والت يــ   أيهــام  لتتنــومي هميةنــ   

، فــالعثى الوااــطة الت يــ  او الت ــوم جــزع تريــد الوصــو  اليــب مــ  نتــال  متو ــا  
، تتعي  ( control) صاتي التوجيب فيب أن ي املوجب ال ا تةو  اإلحياعم  

فـاإلما    ، الب تست دم ا معـب  األوامرتتقي ا والهن يز اند العهي   وما  اإلما  
ف ـي ضثـ  الواـيتة الـب . هي القو  الدا تية الب تعطي التوجيب والغاية فيها نعهـ 

. ة وها فـــةنيـــو اجتهـــع  ـــ  الطاقـــاا اءســـهانية والعواطـــف والـــدوافع ا اثقـــة تع
ويــــ  ر أي اإلما   تســــتطيع أي توجــــب الت يــــ  ا طريــــ  هــــا   مــــ  أجــــ  التــــو  

والت يـ  لية هةناً معاءة ليع احلاالا املرضـية الوااـطة الت ـوير . هد  مع 
 . ، ولة  مية  أي يسااد الت وير اخلثا واالاهن اع ا العثى

ـــــ  اي ، القـــــدم  اتـــــر الت ـــــوم والت يـــــ  يبـــــي اي نةـــــوي متحتـــــ   ـــــا  قب
ـــ ا وجـــي التـــدم ، نســـت دم ا مـــع العهـــثع  اتـــر هـــ   التقنيـــة اءهيتـــة  أوالي يل

ليتســـىن لنـــا ااـــت دام ا  العهيقـــةت ـــوم  يفيـــة اهت ـــا ا  وا تنـــا نواي  ، وامل هـــة
الواال  املسااد  ا اه  ضـامي  االاـهن اع وجتسـاا ال  م  و ، الشة  ايبا  

ففــــــي األشــــــرطة  ، ا اءهاايــــــةاألشــــــرطة املســــــ تة واءتســــــا، الت ـــــوير الــــــ هين 
املســــ تة يوجــــد تســــ ي  صــــوا لشــــ ص يقــــوم الإ  الــــ  ا تالــــة االاــــهن اع 
املطتــــو  ، مث ي ــــف لــــ  ال ــــوم الــــب يبــــي أي تت ــــومها ا ذهنــــ ، متــــدمجاً 

وه ا هو املطتو  . ضثيتية، مع موايقر مناابة أوالاملشاهد و أاا قطعة م  فت  
لثـــ  الـــ ي  يبـــدوي أو    األشـــرطة تنفـــع ومـــ  امل  ـــد  ي هـــ. ا الت ـــوير الـــ هين

. صـــعوالة ا الهن يـــز فيةـــوي صـــوا الشـــ ص و مشـــا اتب مـــانع  لتشـــت  الـــ ه 
  يشـــةثي تـــاجزاً مـــ  الاوضـــاع  ـــواال  ىل هـــا  ي املواـــيقر اخلتفيـــة  ضـــافة 
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ومـ   ،أمـرا غـ  ميسـوم،  قـد يةـوي الـت تص منـب ضامـاً  الـ ا، واالنزيا  احلسـي 
شريط فيب اإلمشا اا الثزمة تسـبها ذ رنـا هنـا، ومـ   املهة  أي تقوم التس ي 

ا  األشــ ا أمــا اءتســاا اءهاايــة ففي ــا يبتــة اــد  مــ  . مث تســتعهتب  الهــاً 
، مث يبــدأ الإاطــاع اإلمشــا اا الثزمــة ليــد ت   ا املــدم تتقــة، ويبتــة مع ــ  

وهـــي منتشـــر  ا الغـــر  وناجحـــة . تالـــة االاـــهن اع ومـــ  مث ا الت ـــوير الـــ هين
مـا اـر    ذااإلنسـاي ميتتـ  طاقـاا  ثقـة  أيوالشـة  اـام ميةننـا القـو  . داً ج

النفسـي واحليـوا و  يفية تفعيت ا فانب حياف  ال ل  اتر صـحتب وتوازنـب اءسـدا 
أي التــوتر واالنفعــا  والشــعوم الــالقت  املســتهر   ىلوتشــ  العديــد مــ  الدمااــاا ، 

،  الـأمراي اديــد   صــاالتب وغـ  ذلـ  مــ  املشـاار الســتبية تاـر الاءســ  وتسـبي
الواــال  العثجيـة األ ــرى ، ولةــ  األمــر يبــدو  أوقـد ال ينفــع اثج ــا الاأل ويــة 

يــة و ات ـر الز  أي  ذ،  تتفـا مـع الطـي البـدي  الـ ا يعيــد لت سـ  توازنـب املفقـو  
الشــفاع حي ــ  مــ  الــدا   و ي اءســ  يعــاا  أيا  ــ  العثجــاا البديتــة هــو 

وهـــو الـــ ا يتطتـــي ج ـــدا  ، الـــ اااـــهن اع واإلحيـــاع نفســـب وهـــ ا مـــا يقدمـــب اال
ا اهتيـة ت ـوير اال تبـدأ تيي السيطا ا الت وم والت ي  مث تبدأ اهتية اإلحياع 

فحـ  نر ـز ذهننـا  (13) ال العـد أي ت ـب  ا تالـة ااـهن اع تـام ، ذهين  ثا 
قـا اتر فةر  مـا ، فـإي تتـ  الفةـر  تتحـو   ىل تقيقـة ، ألي اءسـ  يتـأير القـو  

 .يوتي لب ويسعر لتحوي  اإلحياع  ىل تقيقة ايانية متهواة 
والــب ) قعــىن آ ــر ، ميةــ  لتهــرع أي يُنشــّط اهتيــة العــثى الــ اا ءســهب 

مــ   ــث  تةــرام ( قـد تةــوي معطتــة ، الســبي أفةــام اــتبية واايـة أو غــ  واايــة 

                                                 
 0880ق   طبا ت ط دل  دكش  00ل ق  لت ل  كيت ترجمت هي م سريت ن : كا ك أو يف  (0)
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اينــــاي ) ي ا اليـــوم اهـــ ا اإلحيـــاع اشـــروي مـــر  ، واتـــد   يــــر األ ـــرى وملـــد  مرتـــ
، ف  ا هو    املطتو  لتنشيط آلياا الشفاع املوجو   ا ( ماروالة ا اشري  

 .(12)!…( مث  ج از املنااة الفسيولوجية املوجو  ا أجسامنا ) أاهاقنا 
وا  ــ  الطــرا يبــي أي تةــوي  ،ذلــ  الطــرا متعــد     ىلوميةــ  الوصــو  

وال ي ــ  أي . رختيــة اينــاو مغهاــت  ، وتنفســ  الطيثــاً ومنتيهــاً ، وااــثت  م
وا تالــــة اءتــــو  اتــــر  ،جالســــاً اتــــر  راــــي  أوتةــــوي مســــتتقياً اتــــر اــــرير 

ويـداو ا وضـع  األميالةراي لية  ظ رو مستقيهاً وقـدماو مبسـوطتاي اتـر 
فالتأمـــ  واالاـــهن اع أجـــزاع مـــ   طـــط لتحفـــا  اتـــر ال ـــحة النفســـية  ، مـــري 

اع الــ ا ي هتنــا ملهاماــة التنــومي واءســدية و ســ  القــدم  اتــر الهن يــز واالاــتهت
االاـهن اع  أطـواما  أمـااملغناطيسي ألنب يعتهـد اتـر قـدم  اإلحيـاع املوجـب لتهنـوالم 

 . ال ااوتنيي   اإلما  فانب يقدم لنا نتال  هتاز  ا ضبط النفة وقو   والتأم 
مـــا مييـــز املنـــو م املغناطيســـي هـــو قدمتـــب اتـــر تف ـــ  ذاتـــب وتطـــوير متةاتـــب   ي

جترالــــة التنــــومي هــــي تعتــــ    ىلفســــية والروتيــــة لــــ ا  ــــاي مــــ  واجبــــاا الــــد و  الن
اتر اإلحياع و اإلحياع ال اا مث  طرا زيا    التدمييمث ، ال أو االاهن اع والتأم  

واـندمى العـض التهـامي   ، آ ـرالطاقة اتـر جسـ    لقاعالطاقة ا اءس  وطرا 
هناو ضامي  تسااد اتر الهن يز  أي، اتها سااد اتر االاهن اع الب تالارومية 
م يــز  ا  ــ  التهــامي   ألاــامســألة التــنفة   ىلننتبــب  أيويبــي ،   اإلما  وتقويــة 

الرلـة الـاهلواع الشـة  الطـيع  ئتقوم الأ   ش ي  م  املن ري  ميتـ أي  الفها اتي  

                                                 
: ل عنول  ل متمن م  ل بن د -ل كلن  ل  ناكص  - اك  ل سب وم ك هاج ل سي كا فك ل سيطرة   ن  ل منخ (03)
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ا  أ ثـر أو ـرم العهتيـة اشـر  مـراا   أياـانسبيا مث زف  مـ  الفـ  الشـة  الطـيع 
 (11). لواتد   اءتسة ا

                                                 
تكوم كص ستت ج سنات  الجينت لم ل ت  ي      لالسترخاء ل بن ك ل م ظم فك ل بيادلت ل  كسيت ي(00)

دقيقت ويط   كص ل ش ص  لم يما ق ل ت  يبات   ن  لالسنترخاء فنك ل بينت  21   ج ست تستغرق 
ل بنالج :  بن  ل سنتا   بنرلهيم .د  مزي  كص لإلطنالع  لجن  / دقيقت يوكيا فك ل لباح ول مساء05 م ة

  023ل  كسك ل ع يث ن 
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 التحة  الالعق ضامي  
ويــي تةــوي ( وأنــ  مغهــض العينــ )اينيــ ، مث تر  هــا  ىل أاتــر  أغتــ 

 . مجة 31نيرت   ىل أاتر، اتر أاا  زاوية قدمها 
العــد ذلــ  والــبطع، . ألفــا تالــةهــ ا الوضــع لتعــ  يســااد املــخ اتــر  تــ  

واتــــد ا ذهنــــ ،  ىل  011مــــ   الالعــــد عاً الــــدواتــــر فــــهناا،  ــــ  فــــهن  يــــانيت ، 
وهةـــ ا  ىل .. مث تنتيـــر يـــانيت ( 00)مالـــة، مث تنتيـــر يـــانيت  : قـــو تالطريقـــة أي 

 ىل واتــد  011واتــد، مــع تر يــز  ــ  اهتهامــ  اتــر مــا تفعتــب، وأنــ  تنــز  مــ  
 . ا أو  ضري  لأللفا ا ال با 

أميـد ال ـعو   ـدوع  ىل : )ل عو   ىل مستوى ألفا، يبي أي تقـو  اقتيـاً اـ 
واتـد : واأشعر أنين أ ثر يقيـة.. وى ألفا، اندما أاد م  واتد  ىل مخسةمست
ي، وأاد نفس  لفـت  اينيـ  ـ يثيـة أمالعـة مخسـة ـ العيـوي مفتوتـة، وأنـا اخي ااين

والـ ل  تةـوي قـد تـدمال  (.. مستيق  ضاماً، وأنا أتس  ا    شـيع مـ  األو 
 .. لتوصو   ىل األلفا، مث لت روى من ا

ي تـــــتعت  االاـــــهن اع، الـــــأي تســـــهن ي ااـــــثا جســـــه ، واخي اتيـــــ  أ
وهةــ ا  ىل .. الواتــد العــد اخ ــر، واالــدأ الالقــدم  مث الــوم   مث اليــدي  مث الــبط 

واتشــــعر  يـــــف أي .. أي تنت ــــي انــــد الـــــرأ ، مث العينــــ ، وأ ــــ اً جتـــــد الشــــعر
 .جسه   اي غ  مسهن ي، ال   اي منقبااً 

ف، والنقطــــة تةــــوي اتــــر العــــد ذلــــ  ت ــــوم  الــــر  أمامــــ  أو اتــــر الســــق
 . مجة الالنسبة ل   1مستوى 

 .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 
 ــرم هــ ا التهــري  اشــر  أيــام، .. تقفــ  االيــاً، وأنــ  تعــد مــ  مخســ   ىل واتــد

 .ة  ىل واتدوالعد ذل   رم م  مخس
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 ، 
ومعاونتــ  اتــر  تــ  أ ا  وشاشــة اقتيــة، تشــبب شاشــة الســينها الةبــ  ، وذلــ   

وهـ ا م ـ  )جفون ، ولة   امى جفون  أمام    تب ا  يال ، لية  تف
واتــر هــ   الشاشــة اــتطر   ــ  األشــياع .. وتةــوي اتــر العــد مــهني  تقريبــاً ( جــداً 

واتي ا أيااً ختي  شيثاً تعرفب جيداً، الرتقالة، تفاتـة أو .. الب تريد أي تر ز اتي ا
أنب تي    مر  تنز   ىل املستوى  ها ذ رنا، وجتع  الشيع ال ا ترا   .. غ ها

 .أمام ، وانير  ليب الأالعا   الثثية، والاأللواي، وال تفةر ا شيع آ ر
 :التأم  الديناميةي -

واخي الداًل م  أي نر ز اتر العه  املرلي، مية  الهن يز اتر تأمـ  صـوا، 
أو الهن يز اتر   ماو اهتية التـنفة، أو اتـر .. وال وا اايل( قيوم)مثًث نقو  

 .ناتية نشيطة ا جسه 
وهـ ا التهـري  .. ويبي أي نبدأ  الهاً الالعد، لتوصو   ىل املستوى املطتو 
 .حيتاى  ىل تر يز قوا، وار الن ا  فيب يعتهد اتر ه ا الهن يز

ةتفـــي فقـــط أي ننتيـــر أي نوانـــدما ن ـــ   ىل املســـتوى الـــثزم لتتأمـــ ، ال 
حيــــدث شــــيع مــــا، الــــ  يبــــي أي نتعــــدى تالــــة التأمــــ  الســــتيب، ونتــــدم  اتــــر 

 .التأم  االيبا  يتعدى    املشا  يباالية، ألي اال
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 :تدميي -
قبــــ  النــــزو   ىل تالــــة األلفــــا، فةــــر ا منيــــر ليــــ  مــــري  واــــام، وتالــــة 

اطــر  املنيــر ..  تياتــ ، تــ  رها ا  ا تــ ، مث انــز   ىل تالــة األلفــاااــعيد  
، وأتـــذ هـــ ا (شاشـــة الت يـــ )اتـــر الشاشـــة أمامـــ ،  ـــامى اينيـــ  التفاصـــيتب 

واـــتنده  مـــ  الفـــرا الـــ  .. ر مـــ  تيـــي التـــوي والســـهع والب ـــر والرالحـــةاملنيـــ
 .الركية ا تالة البيتا وتالة األلفا

 :ومية  االاتفا   م  ه ا التدميي  اخا
تبحي انب  تاى  ىل لةي فةر ا شيع ي  ، وهو غ  مفقو ، ولة  

لســيام ؟ و ذا  أيـ  هــي؟ اتــر املةتـي؟ أم ا جيــيب؟ أم ا ا: وقـ   املفــاتي  مــثثً 
 ن  غ  متأ د، فانز   ىل مستوى األلفـا، وااـت  ر آ ـر وقـ   انـ  املفـاتي  

 ه  أ  ها أتد أم ماذا؟: أتيي ه ا املنير، وتاو  أي تت  ر. ا يدو
 :مثا  آ ر لشر  القوااد -

.. يبي الهن يز والرغبة ا احلا ية املرغوالة الب تريد  نتاج ا: القااد  األوىل
ف ـ ا تفةـ  اـقي ، ألي ( ؟ قاالتب ا الشـامعاـتأو  شـ ص )ةـر ا  ذا  ن  تف

ا اهــ  معــ ، واألشــياع ااــب مل)ولةــ   ذا  نــ  تفةــر ا .. املــخ مَيُُ ــُب ويرفاــب
 .فإي املخ يت   ويرحيب ذل ( الب اأاليع ا والزالال 
 .يبي االاتقا  ا  قي  احلا ية املرغوالة: القااد  الثانية

 .ي االنتيام  ىل أي تتحق  الرغبةيب: ثةالالقااد  الث
مــ  املســتحي  أي ختتــ  مســال  تعــوا التنفيــ ، ويبــي أي : القااــد  الراالعــة

وال .. تثتــ  أي الشـــر يوجــد فقـــط انــد النـــا  ا تالــة اليتـــا فقــط، ولـــية ألفـــا
 .مية  أي يةوي ا تالة ييتا و لتا
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 :ولنار  مثثً لثاتفا   التطبي  ه   العهتية
مـــاذا ..    األيـــام األ ـــ   لـــية اتـــر مـــا يـــرام معـــ افـــهني أي مليســـ  هـــ

 تفع ؟
 :مث ااه  الثثث ضامي  اختية( ألفا)انز   ىل مستوى 

ـ اتر شاشت  العقتيـة اخلامجيـة، ا تـ  منيـراً تـديثاً، جتـد فيـب املشـةتة  0
 .أتي ا الة  قو ، والأق ر التفاصي .. الب تريد تت ا

ناتيـة اليهـىن، وضـع ا  ت ـا، أو ـ أ رى ه   ال وم  م  الشاشة  ىل ال 3
وا هـ   ال ـوم  مليسـ   ـاط .. ، أا اليوم التايلالالغد اطر  اتي ا أاا  اصة 

و ذا  نـ  . الأش ا  النية طيبة، ولدي   أ بام تسنة، وهو اخي ا تالة اـام 
 .تعر  أابا  املشةتة الب تشغت ، فت وم فوماً احل  الة   قة

شاشـة العقتيـة  ىل اليهـ ، وضـع  تـب آتيـاً مـ  ـ أ رى ه ا املنير اتر ال 2
وااط ال وم  احليويـة الثزمـة، .. مليس  مر   ها تريد: ج ة اليسام املنير اخا

وااتيق  وأن  متيع .. والتف ي  الواض ، مث العد ذل  اد م  واتد  ىل مخسة
 ـ   الطريقـة اـت ت  ا نفسـ  طاقـة قـا م ، وقـو  و .يقة، الأي ما فعتتـب اـيتحق 

 ( 1) . ققة
 0ضري  

وم ـــز شـــعومو الالةامـــ  لفعـــ  ااـــهن اع اتـــر اـــاق   األمياتـــر  قـــف( أ
الـنفة الطريقـة وهةـ ا اليـد اليهـىن فاليسـرى امفع ـا  األ رىاتر الساا  مث األمي 

                                                 
 شنر فنك ك تن يات كهنا لت ل نتب م   ق نهر ينتعكم فنكأم   إل سنام ينف يمكنص  :حسص  بناق ي نك (05)

www.maharty.com 
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تسقط وخت  ان ا ذهنيا   ل  مـع الرقبـة امفع ـا قتـيث ملـد   قيقـب تـع  تدا امث 
لتقــــدم    م ــــاعتةــــوي اهتــــ   أاليتســــقط لهنتــــا   تــــدا ا ــــة الاإلج ــــا  مث 

لن ايـة مسـهن يا ضامـا طالبـا اوهة ا البط  وال دم تع تةوي ا  ولترقبةواليدي  
 لتراتة والسةوي العد اء د ال ا ال لتب

اشـــعر ،  ــ  أنفااــا اهيقــة  وي اــد  معـــ  ومــع  ــ  شــ ي  وزفــ  (   
  فعـث وترت  انب اتشعر الـ ل  نفس  ان  تسافر العيدا ا  جسه  الفيزيقي

 ال شـعوميا،العد فهن  تقام  الثثث  قال  انـ  الالفعـ  الـدأا تغـا م هـ ا اءسـ  
 :وهي  أموما ه   احلا  اتةوي مستشعرا لثثية  وأن  أالي
   الذاكرة/  1

وجتـام  وصـوم  أتـداثفسو  تتعام  مع نفسـ  وفـ  مـا تتـ  ر  مـ  .. 
  ويــ  األمــواى وهــ ا املســتوى هــو الــ ا اــو  يســعف  ا  ماالــط هلــا ذهنيــة ال
مـ  مشـاهد و ـ اا  تزنـة  أنـ تفسر وف  ما  هتب  وأتداثصوم   ىلالفةرية 

 .ا دا  ال ا ر  
 قدراتك الخالقة  / 2

اتــر أهبــة املعرفــة االشــراقية لتتقــر االنطبااــاا واألمــواى  أاليقعــىن انــ   
لتتقـر  قـااو األ وأ ـعاملستوياا  أمقرففي ه ا الوق  الال اا تةوي ا  الفةرية

 .الراال  الفةرية 
 قدراتك العالجية  / 3
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تســتغ  هــ   الغيبــة اخلفيفــة إلماــا   أياإلحيــاع الــ اا ف نــا ميةنــ   آ ــرقعــىن  أو
فالشـعوم هنـا ا قهـة  اـثى مـري ااـا   أواإلحياع ال اا لعثى اـتوو اـيع 

 يأالتهــري  تيــي الـدع العــد  قيقـة مــ   الاإلج ـا الاإلتســا   تبـدأاالنتبـا  فعنــدما 
(.  قيقـــة ا اءتســـة   0- 01)اهتيـــاا االاـــهن اع لـــ  تســـتغرا منـــ    ثـــ اً 

وامل   أي تنف  التعتيهاا وتر ز الشة  تام العيداً اّها مية  أي يشوش ذلـ  لـ ا 
والعــد أي ت ــب  مســهن ياً ضامــاً تســتطيع . العيــداً اــ  الاوضــاع لــاها  اُ ا ــهن مةانــ

 .مث اإلحياع. البدع العهتية الت وير ال هين الب ضاما ا

 3ضري  

اجتــــة اتــــر  راــــي، مث أغتــــ  اينيــــ  واالــــدأ  أوأميةــــة  أوااــــتت  اتــــر اــــرير  
انـا ) ا ثـر  أومث االـدأ التةـرام اءهـ  اختيـة ا قتبـ  مـر   ، الالتنفة البطع وانتيـام

مث ، ( اخل ... مسهنخ مسهنخ الشة   ام  ال اشعر الالتعي و أي جسـدا يطـ  
 ــأي جــزع مــ  جســه   امــر االاــهن اع اتــر التوجيــب م ــز ا ذهنــ  أينــاع ذلــ  

، وهة ا لبـاقي أجـزاع  م ز ا ذهن  اتر اليد اليسرى( اليد اليسرى أمخ)  تقو 
 .و أن  تقوم الف ت ا ا  جسدو ويي ال تشعر  ا التاتا .اءس 

 ّي أقــــدامي مســــهن ية ضامــــاً، قــــدمي اليســــرى مســــهن ية ضامــــاً،  ــــاتتي األيســــر ) 
واخي، . دمي اليسرى فـإ  أصـب  مسـهن ياً أ ثـر فـأ ثرمسهنخ، وأيناع ااهن اع ق

  ىلوينتشـر االاـهن اع . فإي ااتة السـاا ت ـب  مسـهن ية ضامـاً، مسـهن ية تقـاً 
قــــد  ا ت ــــ  ىواخي، فــــإي اــــاقي اليســــر . وف ــــ ا األيســــر ىيســــر لأاتــــر اــــاقي ا

 . ليهىنلساا ااتر ا ّرم نفة الشيع، العدها، (. ضاماً  ةتقاً مسهن ي  أصبح

أصـــب  توضـــي مســـهن يا ضامـــاً، . أاتـــر جســـهي  ىلخي، ينتشـــر االاـــهن اع وا) 
أتـــــّة الالـــــد ع . و ـــــ  ااـــــثا الطـــــين مســـــهن ية، نعـــــ   اـــــا مســـــهن ية تقـــــاً 

واالاهن اع والراتة، فةأي هناو مشة ا قعر معدا تشع الالد ع ال ا ينتشـر 
 ي  . واخي تســـهن ي ااـــثا صـــدما وت ـــب  مســـهن ية جـــداً . ا  ـــ  جســـهي

تسـهن ي اخي ااـثا أ تـاا وت ـب  مسـهن ية . ي ـب  مسـهن ياً     جسـهي
واخي . ضامــاً،  هــا هــو تــا  ليــع ااــثا جســهي الــب اتســتهر الااــهن ال ا
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أصــبح  اخي يــدا . تســهن ي ااــثا ذمااــي األيســر وت ــب  مســهن ية تقــاً 
 . اليسرى مسهن ية ضاماً،  ها هو تا  الاقي أجزاع جسهي

 . لت ماع األمي  واليد اليهىن ّرم نفة الشيع، العدها، 

ويــ هي  ــ  . نعــ   اــا ت ــب  مســهن ية تقــاً . تســهن ي اخي ااــثا مقبــب) 
نعـــــ ، أصـــــبح   ــــــ  . الشـــــد املوجـــــو  ا مقبـــــب وت ـــــب  العاــــــثا مســـــهن ية

وتسهن ي اخي ااثا وج ـي وأذ  . العاثا ا  تف الرقبة مسهن ية ضاماً 
، نعــــ ،  ــــ  ااــــثا وج ــــي وتســــهن ي ااــــثا احلــــاجب . ومــــا تــــو  ايــــين

هـــــ   (. ومأاـــــي ت ـــــب  مســـــهن ية جـــــداً،  هـــــا هـــــو تـــــا  الـــــاقي أاـــــاع جســـــهي
انــ  ) ايبااليــة لشـ ص يــرا  تنوميــب    حيــاعالتـدميباا تعينــ  اتــر اي ت ـنع تالــة 

وهــ ا ( اخل  .... ااــا مســهن ية  .. ااــثا اــاق  تســهن ي... تشــعر الـــ  أالي
 .م   اال  التنومي املغناطيسي 

 2ضري  

 أيتشعر  أيتغطي    شيع ااو  ويبي   أمام  عااتشعر وجو  شاشة الياا 
تـو   أنـ ا    ـا  صـوم  الشـ ص الـ ا  تبـدأي الـأالياض ا يب رو وتشعر القوتب 

ماــــال  فةريــــة انــــب ومنــــب ولــــدي  يقــــة ا اقتــــ  البــــاط  انــــب  أو، تتقــــر ماــــالة 
ى تسـ يت ا وما اتيـ  اـو ، القدماتب أخلثقب انب ايسعف  ا تتقي االنطباااا 

م   ث  ذا رت  اليقية مـع االهتهـام الال ـوم الـب  هـ  مع ـا نباـاا تسـية 
اي  ويلـو بعض العتهـاع يقف ، صوم  ال قيهة هلا تسيا أيةأا مشاار هيز  خبث  

اثمة ال وم  الب  ه  مع ا نبااا تسية م  غ ها تستهر مع  فـهن  طويتـة 
ا وتـــ هي وال ال ـــوم  الـــب تـــأ أمـــا ، مرافقـــة ملشـــاار معينـــب أ ثـــر أو اـــااةمقـــا 

اقــو   أومــع اقــ   هــريمــ  األفاــ  اي تــت  اهتيــة التتزا ــ  فــث قيهــة هلــا، و 
نــاله  ف نــا تســتطيع التغتــي اتــر اقبــة اســ   وهــي  يةونــوا اي وقــ  اخ ــري 
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التتبـايي ) اند الت اطر وأن   ( الشعوم) يقي  ف ناو اقبة  الو  انو  أا اقبة 
 .( 1) الثشعوم في    تاى  اطبة ( 

 1التهري  

ضامي  الطاقـة واالاـهن اع املسـت دمة اامليـا وتسـهر الــتقنية النقطـة  أه وهو اتد 
 .( 1)(  Navel Technique)  الواطر

جد ل  مةاناً ها لاً منف ًث ا  النا  ولية  غرفت  مثثً العد أي تغت   -0  
 .البا  وتف   اهلاتف وتنبب اخ ري  العدم اإلزااى 

 .أضط ع اتر ظ رو اتر اريرو وأغت  ايني   -3

الــاهلواع ملتيــ  تــنفة البطــيع والعهــ  شــديد ، ويــي ترتفــع معــدت   ذ ضتتــئ  -2
 .اند الش ي  و بط ت  الزف  

ق  الهن يز ا  ذهن  الدا تية اتر ( م  الرلة )  ث  ه ا التنفة العهي   -1
ة ا ذهنـ  وضسـ  الال ـوم  مر ز البط  ، أا ختيـ  صـوم  هـ   املنطقـ أوارّت  

 .م  أج  طر  القية ال وم الب تدوم ا اخليا  

الــ اا اخي الــ ا تتهســ  فيــب ( مــ  الرلــة و لي ــا ) أاــتهر الــالتنفة العهيــ   - 
، و تها ( ما نسهي ا السرّ  الالعرالية  أو) ا   يال  ال وم  منطقة واط البط  

مــا أنــ    ىلتــوتر واـد  وفـدا اتــر الـ ه   أفةــام أ ـرى أطر هــا البســاطة والـدوي
الراتــــة النفســــية والت فيــــف مــــ    ىلهــــ ا التهــــري  البســــيط ي ــــد  فقــــط .اتيــــب 

تالــة االاــهن اع التــام العــد   ىلالتــوتراا الع ــبية ، وميةــ  أي تــن   ا الوصــو  
 قيقتــ  مــ  م ــاماة األفةــام وال ــوم الدا تيــة األ ــرى ، وأتيانــا قــد  أو قيقــة 
 .وق  أطو    ىل تاى 

                                                 
 . شر فك كوق  كبابر  بي  كعسص ل مبا  ت ل  كسيت با طرق ل طبيبيت بق م  (01)

 – 0105: ل بنننن د -ل عننننول  ل متمنننن م ذلتك  اكنننن  ل سننننب وم تق يننننات ل ت ننننويم ل مغ اطيسننننك ل نننن (07)
02/00/2110. 

http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_mim.htm#mohsen
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=26453
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=26453
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التهري  ذ ـر  حيـاع ق ـ  ومعـ  يسـااد اتـر تسـريع اهتيـة  هل اي نايف مية  أ
أنــا مســـهنخ …أنــا مســهنخ " االاــهن اع مــ  قبيــ  أي تقــو  لنفســـ  ا  ا تــ  

 . (الســرّ   )تقــو  هــ ا وتةــرم  الينهــا أنــ  تفةــر وتر ــز ذهنــ  اتــر صــوم " …
 .( 1)وه ا التهري  يسااد اتر انبعاث الطاقة م  مر ز ا تة السر  

                                                 
:    مزينن  كننص لإلطننالع   نن  ل تمننا يص ل  كسننيت وتطننوير ل قنن  لت ل ذلتيننت  لجنن   تنناي بننوم  جنناغو (09)

: وببن  ل كتن  ل با لسنايكو وجيت ك هنا ل قن  لت ل  كينت :ل ت ويم ل مغ اطيسك  و تاي كا ك لو يف 
تطوير ل مها لت ل  كسيت   مث كت ل اي  هوفمام ترجمت فوييت  ناجك ل ن فا ك  ويعتنو    ن   ل ك ينر 

ل ننخ و نن  ....كننص ل تمننا يص ل مكينن ة فننك تطننوير حقننوم ل طاقننت ول تر يننز ولإل لدة ول ت نناطر ول تأكنن  
 .اطيسك ل تما يص تبتبر كهمت   و  ت ربت ل ت ويم ل مغ 
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 ضامي  تنهية الطاقة

 تــــأالتحفيــــز الطاقــــة   حيــــاعااصــــاتبت ا   ذا ــــ  ضــــامي  التأمــــ  واالاــــهن اع    ي
ومــا اتينـــا اــوى املتاالعــة واالاـــتهرام واــن د اثمــاا التطـــوم  الالنتي ــة املتو ــا 

اــت د الفـــرا ا نفســ  قبـــ   األوىلمقـــا العــد اءتســـة واضــحة املعــامل العـــد تــ  
 أاتـرااـتهرا التهـامي  تـع الوصـو  اىل ا تسـا   التهري  والعد  فةيف اذا ما
 .مستوياا الطاقة النفسية ؟

 The Cosmic Battery Techniqueتقنيـة البطاميـة الةونيـة  -0
(10). 

العاميـة اـواع  انـ   األميويي  ة قتهـة  األميأاتتقي اتر ظ رو اتر 
يـي يةـوي جنـي ، و  ىلأمضية الغرفة ،  ع ذماايـ  يسـتتقياي  أوأمي احلديقة 
أق ــامها ويــي   ىلاخلــامى ج ــة الســهاع ، و ع اــاقي  ميتــداي   ىلالــاط  الةفــ  

 .وينفت  الاط  القدم قتيثً صو  السهاع  األمييثمة  عي القدم 

أي تفــر  ذهنــ  مــ   ــ  األفةــام ، اــ   تــاو أغتــ  اينيــ  وتــنفة العهــ  و  -0
تـــامثً ال ـــحة الرلـــة   ىل ســـ   الـــ ا يـــد   و انشـــغال  الـــالتنفة ومتاالعـــة األ

 .واحليا  والزف  ال ا يرى آ  اً معب التوتراا واخلهو  والتعي 

مقــا  قــال  مــ  هــ ا التــنفة العهيــ  والتأمــ  ا   ــو  الــنفة  أوالعــد يــواٍي  -3
و روجب ، اتشعر الأي ليع األفةام األ رى قد ول  هامالٍة واا  الـ ه  صـافياً 

ومسـتهتع الـب ، انـدما تستشـعر أنـ  مالقاً ، أاتشعر صفاع ذهن  و   واايـاً لـب 
مســـهنخ قـــ  الـــالتنفة الشـــة  أاهـــ  ويـــي تفـــر  الرلـــة الالةامـــ  مـــ  اهلـــواع وتعيـــد 

،  منــا أفعــ  هــ ا التتقاليــة وتســي اإليقــاع الطبيعــي لتتــنفة  أياــامتث ــا الالةامــ  
 . منا فقط الشة  اهي  وه ا هو امل   ، أفع  ه ا لعشر مراا 

                                                 
 - 0105: ل بن د -ل عنول  ل متمن م  اك  ل سب وم تق ينات ل ت نويم ل مغ اطيسنك ل نذلتك  شنرت فنك  (0)

2110  /00  /02  

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=26453
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=26453
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السـهاع الشهسـ ا   ىلامى أفت  اينيـ  وتطتـع  ذا  ن  ضام  التهري  ا اخل -2
، أما  ي  ن  ضـام  (  ي  اي الوق  ليثً )  وم ا  أو(  ي  اي الوق  ااماً ) 

الن ــوم والقهــر أمـــام  أو يــ  الشــهة الت وقـــ التهــري  ا الــدا   فــأغت  اينيــ  
 .جف  الع  م  الدا    أوشاشة ال ه  

هة وأشعت ا الفاية الـب ضـأل الةـوي الش) ختي  ه ا ال ا ا السهاع اخي  -1
ختيـ   ـ  هـ ا وأاتعرضـب .الن وم والةوا ي واجملـراا واألقهـام الـب ال تعـد  أو( 

ختيـ  هـ   السـعة الرهيبـة الخياال    ا ذهن  وأنيـر    ـوم متثتقـة ضـأل شاشـة
لتةوي وه ا اءها  العيي  واإلالداع الرهيـي ا اخلتـ  وهـ ا التنـوع املفـرط وتتـ  

ال  ا تالة ختي  لة  ه ا ألطو  فهن  هةنة اءبام  الب ال  د وال تُعد ،   القو 
. 

األاتــــر   ىلاخي أفــــر  أصــــاالع  فيــــ  اتــــر اــــعت ها وشــــد أصــــاالع قــــدمي   - 
وختي  نفس  وأن  تتتقر فيوي الطاقة الةونية الأصاالع  املشراة و أاا هـوالي 

ختيــ  أي الطاقــة الةونيــة  …ج ــاز ااــتقبا  لألمــواى الة رومغناطيســية  أوما ام 
 ـرم ختيـ  أطرافـ  و أاـا …  بط متستتة اـ  أطـرا  أصـاالع يـدي  وقـدمي  

ـــتهأل ( م ـــ  جـــداً ) هواليـــاا  وختيـــ  أي الطاقـــة الةونيـــة تتســـر  اـــ  أطرافـــ  ل
 .ة والقو   حجسه  الالطاقة واحليوية وال

   س   تأ  ها ملتيـ  ، ختيـ  نفسـ  وأنـأو تنفة العه  ومع    جراة  - 
، ختيـــ  جســــدو و أنـــب الطاميــــة  ونيــــة  يــــةتت ـــرع شــــحنة هالتـــة مــــ  الطاقـــة الةون

 .تشح  م  ه ا الفااع العيي  ال ا ال حيد 

 نـــين اشـــح  نفســـي الالطاقـــة " ا  ا تـــ   أوقـــ  لنفســـ  ال ـــوا مســـهوع  - 
الةونيــة مــع  ــ  نفــٍة أمتشــفب ،  ي طـــاقب الةامنــة تتســع وتةــ  وتنهــو الشـــة  

مع    نفٍة أتتقا  ،  ي وايـي التنـامي  ، أ ثر ش ااةً  ي ،  نين أغدو أقوىمهي
    القو  الب تةـ  وتةـ  وتنهـو السـراة ،  نـين أختتـص شـيثاً فشـيثاً مـ    تـي 

 " .وادم يقب النفسي ،  نين واي  القوا وواي  م  ش  يب 
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ا هــ   املرتتــة الــب اــتةوي في ــا قــد التغــ  اليقــ  مــ   نــ  قــوا ، تــنفة  - 
م ـــ  ) هـــ   الطاقــة الـــب الــدأا تعـــتت  ا  ا تــ    ىلنتبــب ا ـــ  و العهــ  أ ــ  وأ

 ( .جداً أي نعي وننتبب ملياهر القو  ألي ه ا ايعززها أ ثر فأ ثر 

قث  ه   البطامية القاالتة إلاا   الشح  مراا ومـراا : " ق  لنفس  اخي  -0
ةنــين والــث انقطــاع ، ميةنــين أي ألــع  ــ  طاقــاا الةــوي ا  ا تــي ، والالتــايل مي

أي أمتتــ  القــو  اتــر فعــ   ــ  شــيع ، طاقــة الةــوي ّا  طاقــة الشــهة والــري  
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  

 أوالاــــعف  أواخل ــــ   أوعوم الــــاخلو  ، قثــــ  هــــ ا ال يبقــــي ا  ا تــــي أا شــــ
الــهن   ، لــية  ال القــو  والشــ ااة والثقــة العييهــة الــالنفة ، أنــا أاــر  أنــين لــ  

 الفـاً ، ألي لـية ملثتـي أي يـا   أو  ـوالً  أوأ وي مـ  اخي ف ـااداً مـهن  اً 
 " .…يهن   ، أنا قوا ، أنا قوا ، أنا قوا  أوي    أو

  ىلي ا، وقــــر  القــــدم البعاــــ ا األصــــاالع  اخي قــــر  الــــ   فيــــ  وأشــــب -01
ي اي وتنطبــ  الســاقاي الةبــ  اي ويــتثمة اإلصــبعاالقــدم ويــي تتت ــ ُ  العاــي ها
، اخي ختي  أي    هـ   الطاقـاا الةونيـة الـب تتقيت ـا  العاي هاي اتر اوالف  

م  الفااع الةـو  اخلالـد الفسـي  أاـا تسـرا ا جسـه  ا  ومٍ  ال تنقطـع وال 
 .ان  البداية والن ايةألي الدالر  مغتقة  ،اخلامى   ا شيع  ىليتسر  من

جســـهي مثـــ  البطاميــة املتةـــرم  الشـــح  ، جســـهي : "  ــرم لنفســـ  اخا -00
الطاميــة مشــحونة الالةامــ  الالطاقــة ،  نــين أفــيض الالطاقــة الةونيــة العييهــة ،  اــا 

 .تغهر  وتشع م     مساماا  يا  

مفـع جســه  ا، أفتح هــا اخي ، أاـض واقفـاً ، ي ا ذا  انـ  اينـاو مغتقتـ -03
األاتـــر ، تـــنفة دـــد اً العهـــ  وقـــ    ىلاتـــر أصـــاالع القـــدم  مـــع مفـــع ذماايـــ  

 . (تئ الالطاقة ، أنا مشبع الالطاقة أنا هت ): التايل  اإلحياعلنفس  
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 ذا  ــــاي هةنــــاً ومل يةــــ  لــــدي  مــــانٌع صــــحي ، ميةنــــ  أي تأ ــــ  محامــــاً  -02
، مث أاقبـب وهـام الـام  ،  ـ ا ( ال  اا ناً  منا الدمجة معقولة  لية فاتراً )  اا ناً 

) اـــت ت  الديناميةيـــة الـــب تولـــدا فيـــ  اقـــي هـــ ا الشـــح  الةـــو  لبطاميتـــ 
تر  و ذو ج وم اهيقة جـداً ا اقتـ  البـاط   أو ذا  اي   ت  ( .جسه  

ي  مـرت  ، وويي يتةـرم  الهـاً وا  ـ  موقـف تقريبـاً ، ا هـ   احلالـة  ـرم التهـر 
أمالعــة  أووملــد  يــثث ( واتــد  ا ال ــبا  وأ ــرى ا املســاع ) ا اليــوم الواتــد 

تـر  و و  تـ  ال يي ـر  ال ا تاـوم نـا   أوأاااليع ، لة  لو  اي ضـعف  
الـالةث  اشـر   أومعين  وملراا قتيتة ، فث  تاى  ال لتةـرام التهـري  ملـد  أاـبوع 

 . أيااي ا اليوم اأيام ، وملرت

الةفــــــ  املفتــــــوت  مــــــ  التهــــــامي  املســــــت دمة ا ااتشــــــعام الطاقــــــة ضــــــري   -3
- : يأاويتت ص قا 

 أصـاالع   وأفـر مغهض العين   وأن  األمام  ىل ع قف منت با ومد ذمااي  البط
موتيا لنفس  انـ  تقـوم السـحي الطاقـة مـ  الـيط ، العض   ىلمث ضه ا  عالبط

  ىلتتغتغــ  و أاــا  يــوط ضــوع  أصــاالع ي الطاقــة تــد   منســتة مــ  أاءــوا و ــ
 أليــــ ااــــحي الةفــــ  (  قيقـــة  0) والعــــد الرهـــة مــــ  الــــزم  جســـدو الالةامــــ  

 اــــ  واي ال  مســــافة   ىل متت ــــقة مــــع العاــــ ا  األصــــاالعوقر هــــا مــــ  العــــض و 
تتحفـــز العينــ  اـــت د اي هنــاو طاقـــة   غهـــاياـــ  مــع  01مــ   أ ثـــريبتعــداي 
، لةـ  الالتـدميي تيت ـا ا البـدع هـ   الطاقـة قـد ال يـت  مثو ـأي تـوه   الين ها

والزيـا   الطاقـة انشـعر الوجو هـا تـع واي   ،قـا مي  اتـر ااتشـعامها  ان د اننـا
 األاـــتو نا متبااـــدت  اـــ  العاـــ ها  هـــا ميةننـــا اي نســـت دم هـــ ا ا انـــ  يـــد

 . األملالتقريي الةف  م  منطقة  األمرايملعاءة 
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 ضري  النوم ال هيب

 (1 ) (اوشاوا)وهو م  االتداع 

النـوم الـ هيب ) وهـي تقنيـة  أال التأم تقنية م هة جدا ا هاماة   ىل اوشاوايش  
قبـــــ   ا ال ـــــبا  البـــــا را اليـــــوم  أمةـــــ الطريقـــــة مـــــرت  اي   وتســـــت دم هـــــ  (

وطريقـة هـي اند  تو و لتنوم وملد  اشـري   قيقـة وا التي   اوض  م  السرير
مســتت  اتــر  وأنــ مغهاــت   تــ  تســتيق  ال تغــا م الفــراش الــ  االقــي اينــاو:

مت ـيث ضـوعا اـاطعا  الشـهة يـد    الـرلت  ميتـرظ رو مث    شـ يقا اهيقـا 
يشحن  الالطاقة واحليوية والنشاط  ئجسدو نوم ذهيب لي  و اف  ىلم  ماا  

 .قدمي  أصاالعمث يرى م   أاهاق   ىلين ي في  ويتغتغ  

قـدمي  مت  ــة  أصــاالعمـ  طاقــة التيـ  امليتهـة تــد   وانـد طرتـ  لتــزف  ختيـ  
 ــــدل  وضتثــــ  الالراتــــة والطهثنينــــة ضتثــــ  الالطاقــــة اهلالتــــة والقويــــة  األاتــــراــــو 

 .والسةوي 

االاتهرام اتر ه ا التهري  ملد  ش ري  حيرم الطاقة االيباالية الـب   ي او ايقو  اش
تةـوي مـ   أاـامنتة ا وتواع مقدمتنا اتـر ااـت دام ا الشـة  جيـد فاـث اتـر 

 (0 ) . األمرايهامي  لتعثى م  الت أفا 

تسـاادنا الشـة  جيـد اتـر تطـوير طاقاتنـا الدا تيـة وهـي متيـة أاي ه   التقنية الت
ال تســـا  طاقـــاا ايبااليـــة تســـاادنا اتـــر الـــدا  الـــ اا الـــ ا اتـــاى فـــاي   حيـــاع
لةــي نــتهة   الأو الــ اا  اإلحيــاعالعهــ  ا دــا  الطاقــة هــو مقــدمتنا اتــر  أاــا 

لــ ا مــ  الواجــي القيــام الالتهــامي  الــب  لآل ــري املوجــب  إلحيــاعامــ  القــدم  اتــر 
تســـااد والشـــة  هتـــاز اتـــر  أاـــاتنهـــي القـــدم  اتـــر  ريـــر الطاقـــة االيبااليـــة  هـــا 

مية  ملست دمي ه   التقنية واحلاالا النفسية والعا اا السيثة  األمرايمعاءة 
                                                 

في سنوس يابنا ك كبا نر لبتكنر  ظنا  ل مايكروبيوتينك ل مب نك   1966)- (1893.جو ج لوشناول  (51)
  .لال ظمت ل غذلئيت     لإل سام كص خالم ل تغذيت ل لعيت بك الح 

سنو يا –دل  ل رضنولم  19ن  فص ل لعت وطوم ل بمر ول ت لو  باأل ولم  : ب  ل رؤوس حمزة (50)
2110  
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ومي ملـد  شـ ري  النفسية والعاوية مـ   ـث  وضـع مـن   يـ األمراياي يعاءوا 
ااـــت ث   أوالـــدا تي املوجـــب لـــدفع املـــري  امجـــا  اإلحيـــاعوي فيـــب تقويـــة اولحيـــ

  .الدا     ىلالطاقة 
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 N.L.P تطوير الطاقة ا  طري  

األ ـر وهـو امـر التنهية البشرية او تنهية ال اا جـزع م ـ  مـ  ا ام  الـ اا وا ام  
غناطيســي يبــي اي تةــوي لــب  مايــة  ، فــاملنوم املم ــ  ا هاماــة التنــومي املغناطيســي 

فالقـــدم  اتـــر معرفـــة ،  افيـــة الالســـب  الـــب ت هتـــب لت ـــوي  ـــ   الت رالـــة الن ـــا  
  و  ام امل هـــة ا تياتـــب  األهـــدا يســـ   لتفـــر  اهتيـــة صـــياغة  وأهـــداف االـــنفة 

) اال وهــو  اإلنســانيةاالولويــاا الاــرومية لتوصــو  اىل جــزع م ــ  مــ  الش  ــية 
املغناطيسي ا تقيقتب ااا   الردة لتـواي والثواـي مـ   ـث  والتنومي  (االالداع 

 اإلنسـانيةوالتطـوم العتـوم ، معرفة املرشحاا النفسية واملعوقاا الب تواجـب الـنفة 
والنفســـية ولـــدا الةثـــ  مـــ  الفرضـــياا والفنـــوي الـــب تعهـــ  اتـــر تطـــوير الـــنفة 

تــوم املعاصــر  الــب ، مــ  الين ــا اتــ  ال دــة التغويــة الع ــبية وهــو مــ  العواثج ــا 
لتتعريــــف قحتواهــــا  قـــدم  الةثــــ  ا هــــ ا اجملـــا  فةــــاي الالــــد مــــ  املـــروم اتي ــــا

 . وأمهيت ا

تســهر أتيانـــا العتــ  اهلنداــة النفســـية التغويــة أو هنداـــة  ال دــة التغويــة الع ـــبية
 .م  العق  أو ات  الردة العق  البشرااالن ا  أو ات    

 : اء از الع يب تعين ا يب أا متعت  ال Neuro تهة 

ـــــ ا يـــــتحة  ا وظـــــالف اءســـــ  وأ الـــــب وفعالياتـــــب    -:اء ـــــاز الع ـــــيب هـــــو ال
 .  الستوو ، والتفة  ، والشعوم 

 : تعين لغوا أو متعت  الالتغة  Linguistic تهة 

                                                 
  ل ننـNLP  هننك لختلننا   ك مننت(Neuro Linguistic Programming ) وتب ننك ل برك ننت

ألكريكينام ل ن  تو  جنوم غر ن    نا م  غوينات و يتشنا د كص لبتكا  ل با مام ل ل  غويت ل بلبيت وهك
وق  ب   غر     وبا   ر أ ما هما     أبعا  قنا  بهنا   مناء آخنروم ، كن هم . با   ر  ا م  ياضيات

وهننو  نناح  ك  سننت ل ت ننويم  Milton Ericksonل  بيننر ل  كسننك ل نن  تو  كي تننوم ل  سننوم 
، و لئنن  ل م  سننت  virginia Satirرجي يننا سنناتير ل مغ اطيسننك فننك ل قننا ة لالكريكيننت ول نن  تو ة ف

 The  فننك  تنناي كننص جننزأيص بب ننولم 0875ل سنن و يت ، و شننر غر نن  وبا نن  ر ل تشننافهما  ننا  
Structure of Magic  وخطا هذل ل ب م خطولت  بيرة فك ل  ما ي ات 
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والسـتوو  األفةـامالتغة هي وايتة االت ـا   مـع اخ ـري  وهـي ا جوهرهـا لتـة 
 . واءه   ا األلفاملندمجة     ااوالتعب  

 : تعين الردة  Programming تهة 

ال دـــة هـــي طريقـــة تشـــةي  صـــوم  العـــامل اخلـــامجي ا ذهـــ  اإلنســـاي اـــ  طريـــ  
التةــرام او التـــدميي اتــر االالتةـــام  ئالتغــة، أا الردــة  مـــا  اإلنســاي وفـــ  مبــا 

و تســتند ال دــة  ةــ  اتــر الت رالــة . اخل ....واإلالــداع او الت ــنيع او اال تــزا  
فال دة التغوية الع ـبية تنيـر اىل . اال تيام ، وتقو   ىل نتال   سواة متهواةو 

قاية الن ا  والتفوا اتر ااـا اهتيـة ميةـ  صـناات ا ، وليسـ  وليـد  احلـ  أو 
أنــب لــية هنــاو تــ  : قوااــد اهلنداــة النفســية تقــو    تــدىذلــ  أي . ال ــدفة 

ووظيفــة . . ومســبباا وليســ  هنــاو صــدفة الــ  هنــاو أاــبا  ، الــ  هــو نتي ــة 
 :ال دة هي 

 .التغي   -0

 . التأي  -3

 .. والاولة لتغي  الغ  ، تغي  النفة اوال 

أا طــرا العــثى فعتــ  ( اتــ  الــنفة ) وال دــة ترتةــز اتــر مــا أمهــ  مــ  جانــي 
أمــــا ال دــــة .. الـــنفة ينــــاق  التشــــ يص ووضــــع احلتـــو   وي أي يبــــّ  الةيفيــــة 

 هـــــا أي اتـــــ  الـــــنفة يـــــدم  .. فتنـــــاق  الةيفيـــــة و ـــــت   ـــــا التغويـــــة الع ـــــبية 
فيــــدم  اإليبااليــــاا  NLPالســــتبياا وأاــــبا ا و يفيــــة الــــت تص من ــــا أمــــا الـــــ 

 .و يفية الوصو   لي ا 

 :و ها يتي مية  تت يص أه  الفوالد م  ات  ال دة التغوية الع بية 

 .وتنهية القدماا  ال ااا تشا   -فوالد ذاتية  -0
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 .اغة األهدا  و الت طيط الستي  هلا صي  -3

 .الناع العثقاا و  قي  األلفة مع اخ ري   -2

 .ا تشا  ال ام  ال اتية والعا اا الش  ية و تعديت ا او األفا   -1

 . قي  التوازي النفسي  اصة فيها يتعت  الاأل وام امل تتفة لإلنساي  - 

لنفسـي  ومـا  أقـو  ـا التةـرام فحـ  تعتهد ال دة التغوية الع بية اتر مبا ئ من
اخل ...   طاقب العقتيـة ا زيـا   وتطـوم يانين امت  طاقة ايباالية واقدم اتر تغ) 
وج   ماالة م  ه ا التةرام اىل العقـ  البـاط  الـ ا اـي م   أنينف  ا يعين ( 

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 

سـت دم معــب الطـرا اال ثـر  اتــا لتعـثى اذا  اـع لتتنــومي نوهـ ا ي هتنـا اىل اي 
الـــ ا يعتهـــد اتـــر تشـــةي  ال ـــوم الب ـــرية او  اإلحيـــاعفرقـــا حيتـــاى الشـــ ص اىل 

ـــ اتــر ال ــوم احلســية او احلر يــة او الســهعية  الةثــ  ا ف ــ   NLPلــ ا تقــدم ال
 :  والي  العض م   اال  ه ا العت  اإلنسانيةالعقتية  األنيهة

ـــــوااي ف ـــــو البســـــاطة يـــــزي  ـــــ  العقـــــ  ال  ي العقـــــ  البـــــاط  ال يعقـــــ  األشـــــياع مث
فتـو . ها مـ  مةـاي ختزين ـا ك املعتوماا ويقوم التةرامها فيهـا العـد  تهـا مت ااـتداا

وملـراا اديـد  مثـ  أي تقـو   طويتـةلعقـ  ملـد  تدث أي ماالة ت دـ  ا هـ ا ا
أو أنـا ال ، أنا ا ـيب املـزاى … و   أنا   و  أنا  …  الها ا    موقف 

وهة ا فاي مث  ه   . …أنا ال ااتطيع ترو التد   ، أاتطيع مزاولة الرياضة 
، هـا تغي  الراال  اتهناخ وتستقر ا مستوى اهيـ  ا العقـ  البـاط  وال ميةـ  

 (2 ).ولة  مية  ااتبداهلا ال دة أ رى اتيهة وايباالية 

                                                 
ك ن     ت مينت كر نز ل  –32و ن  21ن (2س سن ت ل   ناح )قوة ل تعكم با ذلت :لبرلهيم ل كقك ( 53)

 2111ل بشريت 
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 ديــد اهلـد  الوضــو  ، والســاطة ،  ينبغـي قبــ  التواصـ  مــع العقـ  البــاط :اوال 
 ــأي يةــوي اهلــد  زيــا   الثقــة الــالنفة،  زالــة شــعوم اــتيب ، ) وال ــيغة احلاضــر

( اخل  اهـ  معـ  زيا   احلهـا  لتحقيـ  هـد  أو اهـ  معـ  ، الرغبـة ا   ـاز
الــدأا  اأشــعر الالراتــة ولةــ  يقــو ) قعــىن اــدم   ماى ابــام  لتهســتقب  مثــ  

 و ـ ل  اتيـب أي حيـ م مـ  فـاألو  لتهسـتقب  والثـا  لتحاضـر( أشـعر الالراتـة 
فـــث يقبـــ  أي  ااـــت دام أ واا الن ـــي ألي العقـــ  البـــاط  يـــرفض الاـــغط والق ـــر

أنــا وايــ  مــ  ) ي يــ م  وأفاــ  من ــا أ( الإلتباطــا تستســت   ال)  يــ م  مــثثً 
ولةـ  ال يعــين ذلـ  أنــب يـرفض  ــ  الراــال   ) اخل نفسـي ، أقــاوم اإلتباطـاا

لتهن ياا الوام   ا القرآي والسنة ألاـا ال تشـعرنا  املبدوع  الالن ي ، الدلي  قبولنا
َأال يـَع تَـُ  َمـ   َ تَـَ  َوُهـَو ) م  لدي احلةـي  اخلبـ   الالاغط والق ر ، ال  نعت  أاا

َب ــ ُ ال مــا يشــعر   ولةنــب يــرفض فقــط (اــوم  املتــ  - 01االيــة  -  تالط يــُف اخل 
 .الالاغط والق ر

و تاالـة أاـبا  قويـة  يستحسـ   تاالـة اهلـد  املـرا  الردتـب ا العقـ  البـاط  :يانيـا
فاألشـ ا  الـ ي  يقومـوي الـإ ماو  واديد  تدفع الش ص لتحقي  ذل  اهلـد 

ر تفـــاكالً ويقـــة انـــدما يتعتـــ  األمـــر الـــبعض أ ال ـــ  اءيـــد ا احليـــا  يةونـــوي أ ثـــ
 .(1 )التحدياا اءديد  

الااــتهرام تــع يألف ــا العقــ  الــوااي ومــ  مث ينقت ــا  قــراع  اهلــد  وأاــباالب:يالثــا
 . الثواايالردتب ا العق   لتعق  الثوااي والالتةرام يت 

 NLPالبشرية تسي قوااد  األصنا 

 أصــنا  الااتبــاماا  تتفــة لةــ  مــن   ت ــنف ال دــة التغويــة الع ــبية النــا   ىل
ااــــهناتي ية معينـــــة ا التفااـــــ  و االاـــــت االة لتهـــــ يراا الدا تيـــــة و اخلامجيـــــة 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 
                                                 

تعكيننز ل مننو كيص وككافننأتهم،   كسنن    هيننا ، ككتبننت جريننر   ترجمننت ول  شننر ول تويينن ، ل طببننت (  50)
 .2110لألو   
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 : ي اإلنساي الثثية ت نيف النا  وسي جوان

 (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 

وم  ي ت   -وم  ي ت  الاألما    -اا وم  ي ت  الالنشاط -م  ي ت  الالنا  ) 
 ( .وم  ي ت  الاملا  -وم  ي ت  الالوق   -وم  ي ت  الاملعتوماا  -الاألشياع 

 : ت نيف   وسي مواقع اإل ماو 

ومــ  يعــي  ا  -ومــ  يعــي  ا موقــع املقاالــ   -مــ  يعــي  ا موقــع الــ اا ) 
 ( .موقع املراقي 

 :ت نيف   وسي األمناط الستو ية 

 (املشت   -العقث   -الواقعي  -املسهنضي  - التوام) 

 :ت نيف النا  وسي ال ام  العقتية 

وصـــاتي املرجعيـــة الدا تيـــة  -مـــ  مييـــ   ىل االقـــهنا  ومـــ  مييـــ   ىل االالتعـــا  ) 
وم  يبحي ا  العالد الدا تي و م  يبحي ا   -وصاتي املرجعية اخلامجية 

وصــاتي  -مــ  مييــ   ىل التف ــي  ومــ  مييــ   ىل اإللــا  و  -العالــد اخلــامجي 
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ومــ  يفاــ  اخليــاماا املفتوتــة ومــ   - افــع اإلمةــاي و صــاتي  افــع الاــروم  
 (احلاضر أو املستقب   و م  يعي  ا املاضي أو -يفا  الطرا الد   

السـهاا : ولة  منـط مـ  هـ   األمنـاط م شـراا  تتفـة تـدلنا اتيـب ، مـ  أالرزهـا 
الةثمية ، و مهـا أقـوى م شـري  لتتعـر  اتـر هـ    اءسدية والستو ية ، و التغة

 .األمناط 

 : األش ا  الب ري  * 

و مييتــوي اىل التــنفة الســريع ، هــ  الــ ي  يتهيــزوي النيــام ضثيتــي أاااــي ال ــرا 
الينها يروي صوماً لت ام   و يعتهدوي اتر ، و التحدث السريع ، م  صدومه  

يــــأ توي ، يتحر ـــوي الســــراة ،  و قــــد يقـــاطعوي غــــ ه ، تر ـــاا لــــدا  أقـــواهل  
 .و يتحديوي ال وا مرتفع ، يفياوي الالطاقة ، السراة 

وي قراماا فومية مبنية اتر ما يرونب ها يـدفع    يت ،  ها أا  اريعوا التطاال  
 . امل اطر  و اجملازفة الأنفس    اىل

 ــث  تعامتــ  مــع أشــ ا  ال ــري  اتيــ  أي ت ــّوم هلــ  و جتعت ــ  يــروي مــا 
 . ب و أي تتثعم مع طاقت   تتةت  ان

 : ي و األش ا  السهعي* 

و اندما يتحديوي و ، يفاتوي اإلمتناع ا  الةثم ، مييتوي اىل التنفة البطيع 
لــــدي   القــــدم  الفالقــــة اتــــر ، يفعتــــوي ذلــــ  النــــ اا و نغهــــاا صــــوتية متباينــــة 

 . اإلاتهاع  وي املقاطعة 

و اــا ً  يت ــ وي قــراماا ، ي ي ا اإلاــتهاع و احلــديو يتــأىن األشــ ا  الســهعي
ف ــــ  يبهعــــوي أ ــــ  قــــدم هةــــ  مــــ  ، مبنيــــة اتــــر التحتيــــ  الــــدقي  لألوضــــاع 

يقتتـوي اىل أ ىن مسـتوى نسـي امل ـاطر ، و ه  مجا  قرام تـ مي  ، املعتوماا 
 . و اجملازفة 
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و قــ  الشــر  ، مــع النــا  الســهعي   ــدث الــبطع و وضــو  و غــّ  نــ   صــوت  
 . املناقشة الطر  أاألة صرحية  الوضع الالتف ي  و ش ع



86 

 

 : ن و األشخاص الحسي* 

، و ين ــي اهتهــام   الرليســي اتــر العواطــف ، يتنفســوي اــا ً  العهــ  و هــدوع 
و اند ، ل ل  فإي قراما   مبنية اتر املشاار و العواطف املستنبطة م  الت رالة 

 .التعام  مع احلسي  اتي  أي جتعت   يشعروي قا تقولب 

يبـــــي أي نتعـــــر  أوالً اتـــــر ! هـــــو نيامـــــ  التهثيتـــــي األاااـــــي ؟لتحديـــــد مـــــا 
و هــــي ، و الــــب هــــي ابــــام  اــــ   تهــــاا و لــــ  وصــــفية ، التأ يــــداا التغويــــة 

الالت  ـــيص أفعـــا  و أتـــوا  و أوصـــا  تـــد  اتـــر أي ش  ـــاً يفاـــ  نيامــــاً 
و مـــع مـــروم الوقـــ  و الاإلاـــتهاع اىل النـــا  اـــو  . ضثيتيـــاً معينـــاً اـــ  اخ ـــري  

يفاتوي ااتعها   تهـاا و دهواـاا  تهـاا معينـة تعـ  اـ  نيـام  تدمو أا 
 . ضثيتي مع  

و أغتي الي  أي الش ص الب را او  يت أ اىل تأ يداا لغوية ال ـرية مثـ  
الاملعيام اـو  يسـت دم الشـ ص السـهعي  تهـاا .... أم ز ، أمى ، أت وم : 

يسـتعه  أمـا الشـ ص احلسـي فسـو  .... أصـواا ، تـديي ، ااتهاع : مث  
 ...ملة ،   تسا مث   االنفعايلتأ يداا لغوية م  النوع 

الوااطة ما يرونب أو يسهعونب  العقتية   ه ا يش  اىل أي النا  يدم وي جتام   
و   ا اـو  تف ـ   يـف يـدمو النـا  اقتيـاً جتـام   . أو يشعروي و حيسوي الب 

عر النـــا  الـــ ي  و اـــو  يشـــ، قثتيـــة التأ يـــداا التغويـــة الـــب يســـت دمواا 
 ذا ااـتطع  ضييـز و دـاما  تأ يـدا   ، تتحدث مع   أا     تف ـ  و اتـهنام 

موافقـــة التأ يـــداا التغويـــة الـــب يســـت دم ا ، و املق ـــو  الاجملـــاما  هنـــا ، التغويـــة 
 .اخ روي 
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 التواص  مع العق  الباط   يفية

شـ ي  ) االاـهن اع االاهن اع التـام الااـت دام التـنفة العهيـ  املسـااد اتـر -0
 ســ   لفــهن  ق ــ    ا ــ  اءســ  ، يتبعــب زفــ  و مــ  األنــف ، مث  القــاع األ طويــ 

والعد الوصـو  لتتـ  ( طوي  م  الف  مع  اطاع اءس   حياع الاإلاهن اع تدميبياً 
املرتتــة يســتطيع اإلنســاي أي يُراــ  مــا شــاع مــ  ماــال  لعقتــب البــاط  الشــرط أي 

قويــــة ويقــــ  التحقــــ  اهلــــد  والعبــــاماا متةــــرم   تةــــوي الراــــال  مرتبطــــة قشــــاار
انـــــا متـــــيع الالطاقـــــة االيبااليـــــة او ) وتأ يـــــداا لغويـــــة  يبااليـــــة ا صـــــيغة احلاضـــــر 

 ... (املغناطيسية 

الت يــ  اإلالتةــاما الأنــب تقــ   ــ  أهدافــب مــع وجــو  مشــاار  افيــة الإمةانيــة -3
 .التحقي  اتر أي يةوي ذل  وهو ا تا  اإلاهن اع أيااً 

ال اا وهـ ا أمـٌر حيتـاى  ىل تـدمييٍ مسـتهر تـع ي ـ  اإلنسـاي ملرتتـة  التأم -2
 الـــزي) وهـــو اتـــد تقنيـــاا القـــدم  اتـــر الهن يـــز ا الفـــرا  أو التفةـــ  ا الشـــيع 

Zen  )   وفي ــا شــيع مــ  ال ــعوالة فرقــا حيتــاى املــرع اىل اشــ ر لتوصــو  اىل هــ
تأم  الـ اا ، يةـوي ومع ااتطاع اإلنساي الوصو  ملرتتة الالدمجة م  التأم  ، 

  .العقتب الباط  الس ولة  االت ا قا ماً اتر 

التنـــومي الاإلحيـــاع تيـــي ميةـــ  الســـ ولة  بـــ   الـــي الراـــال  اإليبااليـــة املطتوالـــة -1
نّوم وذل  ا  طري  التواص  مع اقتب الباط  

ُ
  .لتش ص امل
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 قوان  العق  الباط 

 : التحة  والابط  -:القانوي األو  

إذا أم ا الســـــعا   فـــــ ،اتـــــر تغيـــــ  تياتـــــ   ىل األفاـــــ   أنـــــ  وتـــــدو القـــــا م
 ..والن ا  اتي  أي تف   قانوي السببية ف هاً اهيقاً وتطبقب ا تيات  اليوميـة 

الــــتحة  والســــيطر    ىلتطــــوير القــــدماا النفســــية حيتــــاى  أووالتنــــومي املغناطيســــي 
  . األهدا الب تيسر لنا  قي   األابا والابط وصنع 

 قانوي التوقع  -:ا  القانوي الث

. " توقعنــــا   نتوقــــع تدويـــب ي ــــب  اـــبباً اــــو مـــا  ي مـــا: " يقـــو  هـــ ا القــــانوي 
وال دة التغوية هنا تعتهد اتر شح  الثواي الالتوقعاا االيباالية لتت ـام  الـب 

فــإذا توقــع املــرع توقعــاً قويــاً أنــب اــيةوي ناجحــاً فــإي هــ ا التوقــع يســ   نقــوم  ــا 
ويفةــر فيــب  الهــاً .. ف ــو حيــّدث نفســب  ــ ا الن ــا  .. ا  اتــب  اــ اماً  بــ اً 

 هــا وميةــ  اي تــ م  ماــالة التوقــع ا العقــ  البــاط  الــالتةرام واالحيــاع لت ــب  .
   تقيقة 

 قانوي اء    -:القانوي الثالي 

يبـــــــ    ليـــــــب األشـــــــ ا  .. اإلنســـــــاي  املغنـــــــاطية : " يقـــــــو  هـــــــ ا القـــــــانوي 
قانوي اء   يعت  م  أقوى السـن  " طريقة تفة    واألتداث الب تتنااي مع

أي اإلنســاي يبتــ   األتــداث واألشــ ا  : الةونيــة ويــنص هــ ا القــانوي اتــر 
ـــب اـــ  موجـــاا   رومغناطيســـية غـــ  مرليـــة اـــ  طريـــ  اقتـــب  واليـــرو  مـــ  تول

 . الباط  

أنــــ  العقتــــ  البــــاط  ومغباتــــ  الدا تيــــة جتتــــ   األشــــياع واألتــــداث اإليبااليــــة 
فعنـــدما تفةـــر ا األشـــياع الســـتبية أو األتـــداث الســـتبية .. ســـتبية مـــ  تولـــ وال

و  ل  اندما تفةر ا األتـداث اإليبااليـة فإنـ  جتتـ  ا .. فأن  جتت  ا الي  
فاألشــ ا  واألتــداث الســتبية واإليبااليــة  ــوم تولــ  وأنــ  جتتــ  ا ... اليــ  
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   يعتـــ  مـــ  أقـــوى الســـن  قـــانوي اءـــ ، ففةـــر  يبااليـــاً  الهـــاً وأالـــداً !! الأفةـــامو 
أي اإلنســاي يبتــ   األتــداث واألشــ ا  : الةونيــة ويــنص هــ ا القــانوي اتــر 

ـــب اـــ  موجـــاا   رومغناطيســـية غـــ  مرليـــة اـــ  طريـــ  اقتـــب  واليـــرو  مـــ  تول
 .الباط  

مــ  االتةــام الــد توم صــث  صــاا الراشــد ملــية مر ــز قــانوي ومــ  قــوان  اءــ   
لتطـوير افاقنــا الروتيـة واحلياتيــة وهـو مــ  ، هنــا بتغانـا الراشـد لتتنهيــة البشـرية هــو م

يقــو  الــد توم الراشــد اــ  اــب  : الســب  الــب تعيننــا اتــر تطــوير الطاقــة البشــرية 
 :تةوي  اء   االيبا 

يومـا قـ  الا تيـام  01مـر  ضـر   30يعـين  01×30هناو اد  طرا من ا ضـري  
اهلـد  ا املاـامع ولـية  لتة تأ يديـة ايبااليـة ءـ   اهلـد  و يبـي اي يةـوي

 انة أا ا تبب التةرام   30ا تي هدف  اتر ومقة ددولة الـ املستقب  او املاضي 
يةــــوي  أييبــــي ( االي) اتيــــب الـــــ  التأ يــــد واالفاــــ . يومــــا  01مــــر   ملــــد   30

( الـدوي شـ ا    أاي  أي أميدال ) اهلد  ايبااليا  ها ذ رنا ولية فيب نفي مث  
والطريقــة الــب ميةنــ  اي (  ــو  اتــر الشــ ا   اءامعيــة ا احل أتةااــ لــ  ) او 

 انــة فامغــة  30تقــوم  ــا لتحقيــ  قــانوي اءــ   االيبــا  هــي صــنع جــدو  مــ  
مر  تقوم قـ ع ومقـة واتـد   ـ  يـوم جبهتـة تأ يديـة وايبااليـة  01اتر ومقة مةرم  

 ا يــوم مــ  االيــام فعتيــ  البــدع دــد ا مــ  األومااواذا اــ وا اــ  متــرع اتــد 
 .   يوما وهو السقف الزمين لت دو  01البداية اىل اي تةه  الـ 
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  ( EFT) احلرية النفسية ةتقني

مســااد  قــد حيتــاى املنــوم املغناطيســي العــد جتســاا التنــومي اىل واــال  تعزيــز او 
الاــيها اذا  انــ  جتســة التنــومي  اصــة قعاءــة العــد الرجــوع مــ  الرتتــة التنومييــة 

ـــــة النفســـــية  مشـــــة  نفســـــي او اـــــتو ي ، ـــــ  تتـــــ  الواـــــال  تقنيـــــة احلري ومـــــ  ال
(EFT)  وهــي طريقــة مبتةــر  وتديثــة امثــرا الن اتــاا  بــ   ا دــا  العــثى

 .النفسي 

 ؟EFTما هي 

 .تطبيقاا وااعة تعتهد اتر مساماا الطاقة ا اءس   ااتقنية ذ•

 .يرالط العق  مع اءس  و املشاار م   ث  نيام الطاقة ا اءس  •

 .ا   التعت  اريع و •

 .نتال  اريعة •

 % . 0-1 نسبة الن ا  •

 .م  العثجاا  أ رى أنواعمية  تطبيقب مع •

 ؟EFT احلرية النفسية هيما

                                                 
 Emotional Freedom Techniques    س بتم  فك تبريف ل عريت ل  كسيت     كا جاء بموقن

 .لال كترو ك  2111ه كو د 

   نك وق  ق   تق يت ل عرينت ل  كسنيت  Gary Craig     ي  ل با م 0880 ا   فك ا ت ب ليت هذل ل ب م 
 ل تق يت كص  لحت  كسيت و ت  لك كص ل مشا ر ل س بيت هشا  سري   ما تق   هذتل  ل تشرتو  ل با م

 .بسر ت و سهو ت
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املدماـــة العثجيـــة هـــي طريقـــة و نيـــام متةامـــ  يســـتداي و يعـــاا و حيـــ    هـــ 
اقــد ، الغاــي، اــا   اــيثة، معانــا ، : أاــا  و اــبي مشــةتة الفــر  أيــاً  انــ 

 .اخل... ، شعوم الال ني، الاحلزي، الالفقد توتر، قت 

املشاار الستبية هي ابام  ا  معتوماا مر ز  و مةثفة و موجـو   الشـة    وه 
تقــو    ــاما  ــري   طاقــة   ــوم  و موجــو    ا ــ  مــا يســهيب م اــة املدماــة

تسـبي األذى و  التفةـ املعتوماا النشطة و املوجـو   ا تقـو    وه . التفة 
ا ضــــطرا   األاــــا تــــزا  و تــــ  ا اىل. ا تيــــا  املــــرع االنزاــــاىالشــــد واألمل و 

ي يـوم  واضـطراالاا نفسـية ختـر  تياتـ  بانسيا  طاقة اءس  الدا تية، و تس
 . العاطفية و صحت  اءسهانية

  ىله   التقنية ليس  جديد  ال  هـي تقنيـة قدميـة تعـو   أيالشيع املتف  لتنير 
تعتهــــد ةرهــــا قــــن   جديــــد ونــــافع وجــــاع غــــاما جــــري  واالتاــــنة  آال  111 

اتــر النقــر اتــر العــض مســاماا الطاقــة املوجــو   الاءســ  مــع  EFTتقنيــاا الـــ 
مراا  2) او الاغط وتةرم النقرااتر يد  تهاا  فيزية او اثجية او تطويرية 

 . فقط (  مراا ) وا رى ( 

 وضع االاتعدا  وهو املد   لت رالة ه   التقنية : اوال 

االاتعدا  هو اي تبدأ التدلي  املنطقة الب تقع    اي  الهنقـو  املق و  الوضع 
   الرقبة تيي العيه  الناتث  وتبعد ه   النقطة الاع الوصاا  ـ  العيـ  

ا  ــ  اهتيــة ( نقطــة االمل ) اذا قهــ  الالاــغط اتي ــا اتشــعر الــأمل لــ ا تســهر 
تقـــو    ـــأي) تـــدلي  او ضـــغط اتـــر املنطقـــة تقـــو   تهـــاا اإليبـــاا الاـــرومية 

 (لنفس  انين ال ا ا  م  توي السباتة 
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 . السبابة السالمية العليا إصبعنقطة في 

 . السالمية العليا اإلبهام إصبعنقطة في 

 . الوسطى السالمية العليا إصبعنقطة في 

  (الكاراتيه ) وتسمى نقطة  مفصل الخنصر أي بعد عقدة عظم المفصل أسفل

وتسااامى  الخنصااار والبنصااار إصااابعمفصااال  وفاااي ظهااار الياااد النقطاااة الواقعاااة باااين
 . الجاموت

 .األيسرتحت عظم الترقوة 

 . أصابع أربعةمقدار  األيسرتحت حلمة الثدي 

 األناففضاال عان نقااط مو عاة فاي الوجاه تحات كل هذه النقاط يتم تدليكها    
النقاااط التااي يااتم عليهااا  أهاامهااذه   والااذقن وعلااى الحاجااه وميرهااا ماان النقاااط 

 ولهااااذه التقنيااااة كاااارام تعليمااااي بقلاااام كاااااري جااااري  يقدمااااه   ط الضاااا  أوالنقاااار 
مجانا بالل ة العربية فيه تفاصيل  (  على شبكة االنترنيت 2222مركز هلفورد  ) 

 . كاملة عن هذه التقنية 
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 اإلحياعو ال اا   التنومي

بااااالتنويم  عشااارات السااانواتمناااذ  فاااي الواليااااات المتحااادةيهاااتم بعاااا األطبااااء 
الاذاتي تسااعد بشاكل جااد  اإليحااءوهاي تقنياة مشاتقة مان . يالم ناطيسي الاذات

شااراطات السااياة واكتسااا  أخاارى علااى صااقل الشخصااية والتحاارضر ماان بعااا اال
وُتستخَدم هاذه التقنياة مان أجال الاتخلا مان التادخين والكحولياة . أكثر مالئمة

والتثبااااايط الجنساااااي والخاااااون والشاااااعور بالدونياااااة ومااااان بعاااااا ا الم النفساااااية 
وتقوم هذه الطريقة على خلق صاورة عان الاذات تنادم  تادريجيا  ماع . والجسدية

هكااذا يااتم خلااق . مااا يفكاار فيااه أومااا يريااد  اإلنسااان يحصاالالشخصااية بحياا  
إشااراط جديااد  ولااو جزئااي  ياالور فااي الساالوك الااالإرادي بحياا  يختااار الساالوك 

ويفضِّااال شاااارل باااودوان . يااارفا السااالوك الاااذي يساااعى للتحااارر مناااه أوالمبت اااى 
الااذاتي مالبااا  مااا  اإليحاااءالااذاتي ألن  اإليحاااءنااويم الم ناطيسااي الااذاتي علااى الت

خلاااق شخصاااية  إلاااى  أماااا التناااويم الاااذاتي فيهااادن الالوعااايماااة و ايتجاباااه ماااع مق
 .خارجية جديدة تصبح تدريجيا  وبهدوء الذات نفسها

مااااااان التقنياااااااات التنويمياااااااة األخااااااارى ناااااااذكر االساااااااترخاء والتحليااااااال التخاااااااديري 
Narcoanalysis  ااااااه  وهااااااي التقنيااااااة الهامااااااة التااااااي وحلاااااام اليقظااااااة الموجن

ويباادو أن جااوهر هااذه التقنيااات جميعااا  . 1331اسااتخدمها روبياار دوسااويل عااام 
ياتم فاي التحويال توجياه . هو مبدأ التحويل الذي قال به فرويد وأينده يونغ بشادة

واقاف م أويعياد فصاوال   العميالنحو المعاِل  كماا لاو أن  نفسيانفعال  أوعاطفة 
(. األم  األ   المادرِّم  إلا )من حياته جاعال  من المعاِل  أحد المشاركين بهاا 

 أووهكاااذا يصااابح الماراااي أكثااار ليوناااة وتنفاااتح إمكانياااة تعاااديل بعاااا األخطااااء 
ويحاد  ماا . وهذا يتم في جلسة التحليل النفساي عاادة... تحقيق بعا ا مال

وهاااذا ماااا يعملاااه  (  ).قة مناااهيشاااابهه فاااي التناااويم الم ناطيساااي والتقنياااات المشااات
ل أو ان تعاارن ان  الأو ففااي االسااترخاء عليااك   أيضاااالااذاتي  اإليحاااءاالسااترخاء و 

مااا تهاادن اليااه هااو ان تضااع الجاازء الفيزيقااي جانبااا وتسااترخي حتااى تاادخل فااي 

                                                 
 .  شر فك كوق  كبابر  بي  كعسص با طرق ل طبيبيت بق م  ل مبا  ت ل  كسيت (51)

 

http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_mim.htm#mohsen
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ياالدي عملااه ماان خاللااه واللااك ماان خااالل عماال  أنالعاالم الااذي يخااول للتخاااطر 
.. العاالم الاداخلي إلاىال من العاالم الخاارجي الالشعور واستراحة الشعور واالنتق

يوجااد عاادة طاار  ياادخل ماان  الفااائقالحسااي  اإلدراكفااي كتااا   مااذكورةالطريقااة 
وأشااهر هااذه الوسااائل أن يطلااه    اإليحااائيالشااخا فااي حالااة التنااويم  خاللهااا

وماع   االساترخاء وإممااا العيناين والتركياز علاى نفساه  اإلنساانمان  األخصاائي
األبتعاااد تاادريجيا  عاان ب اإلنسااانيشااعر  , االسااترخاء العميااق الاادخول فااي حالااة

حالاة االساترخاء العمياق يكاون  الواقع لكنه يستمر في سماع ما يادور حولاه وفاي
بااالتنويم  األخصاائييطرحهااا  مساتعدا  لتلقااي االقتراحاات اإليجابيااة التاي اإلنساان
 عقااااال ال -العقااااال الاااااواعي) يساااااترخي  أيضاااااا  وفاااااي هاااااذه الحالاااااة .  اإليحاااااائي
   مباشارة  ( العقل الباطن ) الالوعيإلي  األخصائيوتدخل اقتراحات ( الحارر 

وعنااادما .  األخصاااائيبينماااا ياااتكلم   ويكاااون الشاااخا صاااامتا  طاااوال الجلساااة 
فاالتنويم  الاذاتي    النوم يشعر باالنتعاا  وتصابح نظرتاه إيجابياة يستيقظ من حالة

لضا ط النفساي والتاوتر العصابي يعتبر كأفضل وسيلة لالساترخاء والسايطرة علاى ا
تااااة الماااادى وتاااازعجهم و االتااااي تكاااابح بأملبيااااة األشااااخاص لفتاااارات متف واإلجهاااااد

وتالور علاى  االكتاا و اليأم  إلىوتن ا حياتهم وتصب ها ب شاء أسود وتقودهم 
صحتهم العامة مسببة فرط الض ط الدموي وحاالت طبية أخرى يمكن السايطرة 

حتاى  أوبسيطة التي يمكان القياام بهاا فاي البيات عليها باستعمال تلك الوسيلة ال
فااي العماال لبضااع دقااائق بعااد أن يتعلمهااا الماارء ويتاادر  عليهااا ويمارسااها لبضااعة 
أياااام وتقاااوم هاااذه الوسااايلة علاااى خطاااوات بسااايطة يمكااان ألي شاااخا مااادرك ان 

 .يتعلمها بسهولة

هنااااك  أن (  ) دراسااااته عااان التناااويم إحااادىكامااال الساااعدون فاااي   األساااتااليقاااول 
يخورها وم يبادأ بعادها  أنوعة من االستعدادات القبلية التي على المتمرن مجم

  :منها بالتنويم الم ناطيسي الذاتي 

                                                 
 - 885: ل بن د -ل عنول  ل متمن م  / ل ت ويم ل مغ اطيسك -كما سات سيكو وجيت  : اك  ل سب وم (57)

2110  /01  /23 . 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=25467
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أختااار الوقااات والمكاااان الاااذي ال تكاااون فياااه مااارتبط بموعاااد أو علاااى مقرباااة مااان 
ا خااارين بحيااا  يمكااان أن يفرراااوا وجاااودهم علياااك ويقطعاااوا خلوتاااك   أرفاااع 

 : عندك مريحة جدا  لمثل هكذا خلوة وم  سماعة التلفون   أجعل األجواء

أما أن تساتلقي علاى ساريرك بشاكلي ماريح والراعياك إلاى الجاانبين بشاكلي طاوليي 
مااع جااذعك أو أن تجلااك علااى كرساايي مسااتقيم الظهاار وتلقااي بيااديك علااى أالرع 

 .الكرسي وتكون قدميك مالمستين لألرا 

فاي الساقف بحيا  ركز انتباهك وبصرك علاى شاكلي ماا فاي الجادار أو نقطاة ماا 
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 
رة تخرج فيهاا الهاواء أفق النظر   وم قم بالتنفك بعمق لخمك مرات وفي كل م

 …أسترخي : قل لنفسك 

تحسك كيف أن التاوتر ي اادر جسامك وعقلاك وإناك تشارع فعاال  بحالاة لذياذة 
 …تحسك هذه الحالة وأنتبه لها وأستشعرها …من االسترخاء 

أملق عينيك ا ن وركز سمعك على خمسة أصاوات مختلفاة تأتياك مان الخاارج 
صاوت سايارات …المروحاة صوت …صوت تكتكة الساعة …أو مما حولك 
 .ال  …صوت الريح أو حفيف األشجار في الحديقة …في الخارج 

 :عقه اللك تنبه إلى خمسة أشياء تشعر بها في هذه اللحظة مثال  

 .و نك أو وقل جسمك وهو متهالك على الكرسي أو السرير  -1

 .حرارة جسمك -2

 .حركة صدرك في أوناء التنفك -3
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 …تصق بجسمك احتكاك مالبسك وهي تل -4

 .أنتبه ألي شيء يمكن لحاسة الحك أن تشعره في هذه اللحظة 

أنت ا ن عزيزي القارئ في حالة استرخاء عميقي لل اية ويمكن لك أن تهبط في 
هذه اللحظة إلى جنة العقل الباطن أو بستانه العامر   أبدأ بتخيال نفساك وأنات 

مكاان لخيالااك أن تهاابط ساالما  ماان عشاار درجااات   تصااور نفسااك بأقصااى مااا ي
رقيقااا  ماان ال يااوم أو  تصااور نفسااك وأناات تهاابط عااابرا  مشاااء  ياانجح فااي تصااوره   

الاادخان الملااون الكثيااف الجمياال   ماادل الراعيااك إلااى األمااام وكأنااك فعااال  تمشااي 
وترياد أن تتبااين طريقااك وسااط تلااك ال يااوم الكثيفااة أو الاادخان الملااون   مااع كاال 

ثار وأكثار   عناد الدرجاة الثالثاة مان خطوة تنزلها   تحسك كام إناك تساترخي أك
درجات السللم   ستجدك تتخلا مان كال متاعباك ومخاوفاك وتتركهاا ورائاك   
عناااد الدرجاااة الرابعاااة ساااي يه العقااال المشاااكك الناقاااد   عناااد الدرجاااة الخامساااة 
ستتحرر الاتك الحقيقية   عند الدرجاة السادساة تلا  فاي مركاز ال يماة الكثيفاة   

عر بنفسك وأنت فاي صاميم ال ياوم الكثيفاة الجميلاة   عند الدرجة السابعة ستش
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 

ائح العطاارة تهاابط إلااى الحديقااة الجميلااة الخضااراء ال نيااة باااأللوان واأل هااار والاارو 
 .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 

ن كاال ماارةي وأخاارى   عقااه أعااد اإليحاااء وااال  ماارات   مااع اسااتراحة قصاايرة بااي
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 
نفساااك عناااد الدرجاااة العاشااارة وأنااات تخااارج مااان الحديقاااة وااام التاساااعة والثامناااة 

 .منها أول مرة وصوال  إلى الدرجة رقم واحد التي هبطت …و
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 األمرايوالت تص م   اإلحياع

 إلاىومنها طر  تلدي  ا المتستخدم للتخلا من  اإليحاءهناك طر  كثيرة في 
بواساااطة  األمااارااهاااو فااان معالجاااة  اإليحاااائي فاااالعالج جاااذريا األمااارااعاااالج 
وبكلمة فإن العالج تجعل المعنويات تلور على الجسمانيات  واللك بان اإليحاء
والطريقااة هااي  (1 )النظااام العصاابي والعقلااي إعااادةسااتعمل فااي ساابيل ي اإليحااائي

بعااادها تاااتكلم معاااه وتساااأله . مخلوقاااا   خااار أوإنساااانا   األلااامباختصاااار أن تتصاااور 
فالااذي تفعلاه هااو أن . أساالة مختلفاة  وحتااى يمكان أن تساأله كيااف تاتخلا مناه

وانياا  وكماا ال  وام باالكالم معهاا أو يتعامل القسم األيمن من دمامك بخلق الصورة 
محاربة المرا يمكن أن تكون الخطوات الال مة للتصاوير . يحصل في األحالم

 : كا تي( ال أوسواء كان مصحوبا  بألم )الذهني ألجل معالجة المرا 

 . أدخل في حالة االسترخاء  -1

 تصااور مررااك بااأي شااكل مناسااه  وإالا كااان اللااك عساايرا  يمكاان اسااتعمال -2
المهاام أن . تصااوره كمااا ساانبين اللااك فيمااا ساايأتي شاشااة التلفزيااون فااي اساالو 

 . أن تتصور المرا بكل حواسك حاولت

. ال تخش أن يكون مريه الشاكل. رح ما يمكنأو تصور الشفاء يحصل ب -3
أدخااال فاااي الصاااور الذهنياااة وساااائل العاااالج الجسااامانية الطبيعياااة ككرياااات الااادم 

 أوماان الطبيااه  أي عااالج أوالبيضاااء وكااذلك العااالج الخااارجي كااأقراص الاادواء 
 . المعال 

تصااور موقااع . ساااو والفضااالت مياار المطلوبااةو نظااف وتخلااا ماان كاال األ -4
 . المرا نظيفا  وخاليا من المرا

 أيضااا. تصاور نفسااك خالياا  ماان الماارا  وإناك تمااارم حياااة طبيعياة نشاايطة - 
 . تصور نفسك سعيدا  وسليما  

                                                 
   008ن جاغو بوم (59)
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 . ك على الشفاءو اشكرها على مساعدت( أي عقلك الباطن)هنيء نفسك  - 

يجه تكارار هاذه العملياة كثيارا   وكلماا كاان المارا أكثار خطاورة  . استيقظ - 
. وأفضل ورع هنا هو االستلقاء على السرير. كلما كان التكرار المطلو  أكثر

ولعاال أفضاال وقاات لممارسااة هااذه العمليااة التصااويرية هااو فااي المساااء قباال النااوم 
وإناه مان المفياد جادا  تعلام . ئية كنتيجاةالعملياة الشافا إلىألنك ستأتي بأحالمك 

ماهيااة مررااك  أعنااي موقعااه وفااي أي األنسااجة ياالور ومااا شااكل التااأوير ومااا هااو 
وهنااا يمكاان . الفاار  بااين صااورتي الموقااع المصااا  فااي حااالتي الصااحة والماارا

سلال الطبيه عن اللك والطله منه أن يرسم لك رساما تخطيطياا  بسايطا  للاذي 
 . يحصل

وكلما كانت الصور الذهنية أكثار . ة التالية   هي تصور الشفاءوالخطوة التصويري
كيف أن لونه . تصور الت ير الذي يحصل لأللم. مرابة كلما كانت النتائ  أفضل

األخضار الباهات ماثال  فاي نهاياة جلساة  إلاىالبرتقاالي ماثال   أومن األحمار  ت ييري
ونوعه  األلمشكل  أيضاوتصور . وكيف إن حرارة المنطقة تهبط. التصور الذهني
. أن يااازول إلاااىليصااابح محسوساااا  فاااي منطقاااة أصااا ر فاصااا ر  ت يياااروكياااف إناااه ي

ومان األماور  األلامتستطيع ان تصور مقصا  كبيرا  يقطع العصه الاذي ينقال إيعاا  
المفيااادة دائماااا هناااا هاااو صاااورة كرياااات الااادم البيضااااء وهاااي تشاااارك فاااي محارباااة 

يجااه أن تكااون هااذه ! يااة أخاارى ن مااع وحاادات قتالو ابالتعاا أوالماارا  لوحاادها 
وإالا  . الوحدات القتالية هائلة الكمية بحي  ال يستطيع المرا أن يت له عليهاا

فقاااد تكاااون الكرياااات . ل دواء ماااا فاجعااال جيشاااك فاااي عااادة أقساااامو اكنااات تتنااا
. البيضاااء هااي وحاادات المشاااة فااي حااين تمثاال أقااراص الاادواء وحاادات المدفعيااة

تصااااورت   تصااااور المنطقااااة نظيفااااة ماااان وبعااااد انتهاااااء المعركااااة لصااااالحك  كمااااا 
وحاادة  إلااىوقااد يكااون اللااك برشااها بالماااء واام تصااريف النااات  القااذر . الفضااالت

 .( كما هو الواقع)تصريف كالكليتين 

لايك تفكيارا تفايلياا  كماا يظان بعااا  اإليحاااءان ماا نقاوم باه مان تماارين للتخيال و 
ولنجاااح هااذا . النااام  وإنمااا هااو تصااورا  موجهااا  بالهاادن الااذي تسااعى لتحقيقااه

التصااور الموجاااه بالهااادن يجااه أن ترماااه فاااي الشاافاء  وأن تااالمن باااأن الشااافاء 
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ويجااه أن يتضاامن التفكياار اإليجااابي هااذه العناصاار . ممكنااا   وأن تتوقااع الشاافاء
  .الرمبة  واإليمان  والتوقع: الثالوة 

حساه  الاذاتااليجاابي وتطاوير  اإليحااءيمكن استخدام التخيل في صنع  أيضا
هاااي ان تتخيااال شاشاااة : المتبعاااة عناااده  األسااااليهحيااا  مااان  (3 )سااايلفا طريقاااة 

درجاة تقريباا وام قام  22اماام عينياك وبارتفااع ( اقادام   )سينمائية بحجام كبيار 
 بااأللوانولاتكن واقعياة وباالبعااد الثالواة  بتسليط الصورة التاي ترياد علاى الشاشاة

 .او الروائح او التفاصيل 

تصاور اناك تقشار برتقالاة )  ة تقشاير البرتقاال تمرين اخر حسه سيلفا هو عملي
وتصااور  ارجي والااداخليخااوتصااور لمعااان القشاارة وطراوتهااا ورائحتهااا وشااكلها ال

وتاذكر كلماا كانات   وام تخيال طعام البرتقالاة  أصاابعكالعصير الاذي يتادفق الاى 
االا ماا لام  األمالتفقاد  وال أحسانكلما كانت النتيجاة    الصورة اقر  الى الواقع 

واال النظااام السااالبي فاااي حياتناااا حالننااا نعااااني مااان اسااات  النتيجاااة المرجاااوة تحقااق 
 .وليك من السهل تطويعه وت ييره 

ان خمك دقائق في اليوم من التمرين للوصول الى حالة الفا قاد يمساح سانوات 
تانك ان التمارين يجاه ان يحاوي  ال)  من البرمجة السلبية التي تستوطن عقولنا

والعواطااااف والتاااااوير الااااداخلي الموجااااه للشاشااااة  علااااى تخياااال الصااااورة والصااااوت
االا حققااااات اللاااااك فيمكناااااك ان تماااااارم الخيااااااال ...   الساااااينمائية المتخيلاااااة 

وتمارم العمل وتبادع وصحة وحيوية حال  بأحسنكأن تتخيل نفسك    اإلبداعي
ويمكناك     علياه وانقيااده ألوامارك التاأويراو ان تتخيل الرجل الاذي ترياد   فيه 

الروحيااااة والم ناطيساااية كااااأن تتخياااال الشاااخا الااااذي سااااتقوم  ان تنماااي طاقتااااك
ال  كل هذه .... وتوجهه له  وعن الدور اإليحائي الذي ستقوم به  بعالجه مدا 

مكنناا تالتمارين هي في حقيقتها نمااالج للتطاوير والتنمياة النفساية والروحياة التاي 
ياة ومان بينهاا من استجال  الشفاء والراحة او تطاوير المهاارات العقلياة واإلبداع

 .التنويم الم ناطيسي  

                                                 
 كنننننننننص د وق سننننننننني كا(  لجننننننننن  ل ننننننننن  ق ل رلبننننننننن  )   مزيننننننننن  كنننننننننص لإلطنننننننننالع ( 0)
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 ال اا اإلحياعضامي  

 أوالااذاتي  اإليحاااء أهميااةالطاقااة وتطويرهااا  أهميااةالكرنااا فااي ساايا  الحاادي  عاان 
وقادراتنا  أوالالنفسي  وهو من القضايا المهماة جادا فاي تطاوير القادرات الذاتياة 

االهتماااام بهاااذه ومناااذ فتااارة قصااايرة بااادأ تجرباااة التناااويم الم ناطيساااي  إجاااراءعلاااى 
وهاي تقنياة مشاتقة . يهتم األطباء باالتنويم الم ناطيساي الاذاتي أمريكاالتقنية ففي 

من اإليحاء الذاتي تساعد بشكل جاد على صقل الشخصاية والتحارضر مان بعاا 
 . العادات السياة واكتسا  أخرى أكثر مالئمة

تثباااايط سااااتخَدم هااااذه التقنيااااة ماااان أجاااال الااااتخلا ماااان التاااادخين والكحوليااااة والت
وتقاوم . الجنسي والخون والشعور بالدونية ومن بعا ا الم النفسية والجسادية

تنادم  تادريجيا  ماع الشخصاية بحيا   الاذاتهذه الطريقة على خلق صاورة عان 
 .يصبح اإلنسان ما يريد أو ما يفكر فيه

ياتقن هاذا  أنجد من الضروري للذي يريد الادخول فاي تجرباة التناويم كمماارم أ
نقاوم باه  أووهاو جازء مان حياتناا اليومياة نتعارا لاه  فاإليحااءجياد  الفن وبشاكل

فاي حياتناا اليومياة   أواراوالحوارات التلفزيونية قد يكاون لهاا  فاألفالم ا خرينمع 
عان اساتخدام كال  يوالتاروي  ال تسات ن اإلعاالنالوساائل التقنياة فاي فان  أنكما 

الموجااه  اإليحاااءومنهااا  الفنيااة فااي ساابيل التااروي  لمنتجاتهااا واإلجااراءاتالطاار  
  لذا فنحن عرراة  واإللقاءوالصوت  واأللوانباستخدام الديكورات والموسيقى 

 إلااىالموجبااة  اإليحاااءاتنوجااه  أنعدياادة وماان الضااروري  أطاارانلإليحاااء ماان 
 . ا خرينمع  اإليحاءنجاح  ألجلالباطن العميق لالنا 

نتحد  لهام  أنوهو  اءاألصدقنجري اختبارا ص يرا مع مجموعة من  أنيمكننا 
قباال كاال حاااول    مااا ونقاايك ماادى اهتمااامهم وتفاااعلهم مااع المورااوع أماارعاان 
( كلماة ماثال1222)االختباار حولاه  إجاراءتكته الموروع الذي تريد  أن شيء

 أنوال تحااااول  أوال   القاااه علاااى نفساااك و تحفظاااه علاااى ظهااار قلاااه  أن وال تااانك
 وأياانصااوتك درجااة قليلااة بف قاات وأياانتقااف  أيااناعاارن سااريعا باال تساارده سااردا 

الن  ومتوساط السارعةتخفا صوتك درجاة اقال واساتخدم صاوتا واراحا وواوقاا 
 :ر مثال النخت دوره  اإليحاءيفقد  اإلسراع
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 . قصة عاطفية

 . شيقعلمي عرا كتا   

 .علم النفك وتطوير الطاقة   فا التحد  عن 

 . وال واما الباراسايكولوجيا

 .  قناعوفن اال اإلدارة الحديثةفن  

 .ال  ..... قصا عن التنويم الم ناطيسي

جاري هاذه التماارين والرياراات لناتمكن مان تحقياق الهادن ن أن أوال  لكن علينا 
قااات العماال وفااي أو  هااذه التقنيااة فااي المناازل وبعضااا  ماان نسااتخدم  أنيمكننااا و 

كل ماا نحتاجاه هاو التركياز علاى فكارة ايجابياة و  أيضاالحافلة لبساطتها وفعاليتها 
والتركياز وتحفياز الهادوء  أوالقاوة  أومتابعة التنفك المناتظم واإليحااء بالنشااط و 

 ة فصال الشاعور عان العاالم الخاارجي حاولاوم.الا ... الطاقة في العقل والجساد 
اناه ساهل ماع التمارين المساتمر  إال( فيه بعا الصعوبات في البداية  أمروهو ) 
. 

سااتجد  خااالل فتاارة ماان الاازمنا و التااي الكرناهاا فااي المناازل عليااك التماارن بااالطر 
وهااذا مااا  الفاار  بااين مااا كناات عليااه فااي السااابق ومااا سااتكون عليااه بعااد التمااارين

بساااهولة ويسااار   كااال ماااا  والتناااويم اإليحااااءسااااعدك فاااي تطاااوير قااادرتك علاااى سي
ق عمياااق مااان العيناااين واخاااذ شاااهي مماااااإوااام  ئتحتاجاااه الخلاااو فاااي مكاااان هااااد

 أوبعمليااة اإليحاااء الموجااه للااذاكرة  ءدماان الفاام واام الباا ئالمنخاارين واام  فياار هاااد
لهااا  اإليحاااءاو التااي تحاااول باا   الجاازء الااذي تشااكو منااه مرراايا أوالعضااالت 

 .. مرتااااااح إنناااااي) كاااااأن تاااااوحي لنفساااااك خاااااالل العمااااال ..  بالطاقاااااة والحيوياااااة 
الفخاذين  إلاىتصاعد  إنهاا.. اكسه الطاقة من قادمي  إنني..العضالت مسترخية

 إلاىوام سار بهاا  (اشعر باالحرارة والادنء  ..تستقر هناك إنها .. الركبتين إلى.. 
القلاه اشاعر  إلاىتعلاو  إنهااتستقر فو  المعادة حيا  مركاز الطاقاة  إنها) البطن 
مجموعاة  أرىاحلق بدوامات مان الطاقاة الالنهائياة  إننيفي السماء  أطيروكأنني 
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بااللون ) مان مسااماته الكثيارة ابادأ  بامتصاصاهامن األلاوان الرائعاة يقاوم جسادي 
األ ر  فهاااو لاااون الهااادوء والطاقاااة  أماااايشاااعرك بالطاقاااة والحيوياااة  ألناااهالبرتقاااالي 

 ( . فهو لون روحي شديد الفاعلية في النفك الروحية وكذلك البنفسجي

النهااوا سااريعا ماان جلسااة اإليحاااء باال دع جساادك يسااتوعه الطاقااة  حاااولال ت
ن الاازمن علااى  وقاام ماان جلسااتك بهاادوء بعااد ان تفااتح عينيااك وتجلااك برهااة ماا

 ...كرسيك 

 .(مرة واحدة قبل النهوا من السرير ومرة وقت الخلود للنوم ) 

االسااتلقاء علااى الساارير لماادة  أواختاار ورااعا  مريحااا  كااالجلوم علااى أريكااة  -1
أصااااوات الساااايارات  – خااااارجي ماااالوردقااااائق علااااى األقاااال بعياااادا  عاااان أي 12 

لقاااء او متعلقااات مااع  يجااه ان ال تفكاار بااأي موعااد او...  األطفااال   الهاااتف 
يفسد القدرة على تفرياغ الشاحنات السالبية التاي  األمراحد خالل التمرين فهذا 

 . نكسبها يوميا ويمنع تطوير قدراتنا الذاتية خالل التمرين 

مااع  الاارأم إلااى األقاادامعينيااك وركااز علااى إرخاااء كاماال جسادك ماان  أمماا -2
 .تنظيم التنفك ومراقبته بشكل جيد

ماارارا  " يخاسااتر "نفسااك كلمااة ماع رخاء قاادميك واصااابعهما وردد ابتادأ باساات -3
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

عنااادما تشاااعر باساااترخاء كامااال لقااادميك حاااافظ علاااى تركيااازك الفكاااري علاااى  -4
 . جزاء الجسم والشعور بزوال أي توتر عصبي يرتابكباقي أ إرخاء

تاااابع مسااايرتك وركاااز علاااى عضاااالت األرجااال والكااااحلين وعضااالة الساااا   - 
 .والركه والبطن والصدر والظهر

 .اشعر باللذة عندما يزول التوتر واالنكما  من كل أجزاء جسدك - 
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و فاره  التنفك ببطء وعمق واستنشا  الهاواء حاولالصدر  إلىعندما تصل  - 
 .بسرعة مسترخية ومنتظمة حتى تشعر باالسترخاء التام

بعااد اسااتكمال تلااك الوساايلة علااى كاال أجاازاء جساامك اعااد اسااتعمالها ماارة  -1
 األقاداموانية وبسرعة متزايدة مع التركيز على األجزاء الكاملاة فاي جسامك مثال 

ي مر واألرجل والذراعين والبطن والصدر والوجه والرأم مع شعورك بدنء عارم 
جساااادك وتركيااااز تفكياااارك علااااى اللااااك الشااااعور مااااع تكاااارارك لنفسااااك بوجااااو  

 .الصدر وتستعمل التنفك العميق والمنتظم إلىاالسترخاء خصوصا  عندما تصل 

بعااد حصااولك علااى حالااة اسااترخاء كاملااة وعميقااة حااولل أفكااارك بعياادا  عاان  -3
ح علااى الفكريااة واقتاار  االرااطراباتالااروتين المااألون وابعااد عنااك كاال الهااواجك 

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 

نفسااك والتعااالي  ومسااامحة ألخطااائهمومعااملتهم بكاال محبااة ورفااق ومسااامحتهم 
التناويم  أونااءعليك أن تردد تلك االقتراحات عدة مارات . على الحقد والض ينة
 .الم نطيسي الذاتي

الفعالااااة والسااااهلة وستحصاااال علااااى نتااااائ  ممتعااااة  ائلتلااااك الوسااااب حاااااول -12
ومررية خصوصا  إالا ما اساتعملتها مارة ومارتين فاي الياوم وتاذكر اناه كلماا واابرت 

لة بحيا  اناك ساتتمكن بعاد بضاعة أساابيع باالساترخاء ساه أصابحتعليها كلما 
تستخدم هذا التمرين كلما  أنيمكنك )  (2 ). التام بسرعة وفي أصعه الظرون

 .(شعرت بالتعه 

                                                 
  شر فك كوق  كبابر  بي  كعسص با طرق ل طبيبيت بق م  ل مبا  ت ل  كسيت (11)

 

http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_mim.htm#mohsen
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 فوالد العثى الالتنومي اإلحيالي

يعااد العااالج بااالتنويم اإليحااائي واحااد ماان أكثاار الوسااائل العالجيااة سااالمة وفعاليااة 
 . اا النفسيةلعالج معظم حاالت األمر 

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

وتشااامل المميااازات اإليجابياااة للعاااالج باااالتنويم اإليحاااائي إلاااى درجاااة عالياااة مااان 
 . قليل من نسبة التوتر والشد العصبي االسترخاء وت

يوصي العديد من األطباء والمعالجين النفسيين بأهمية استخدام العالج باالتنويم 
 .ل ضاإليحائي كوسيلة عالجية فعالة لحياة اف

ويخاتا دور المناوم . ال تاتم إال مان الشاخا نفساه إن جمياع حااالت اإليحااء 
وكياااف   ف يصاال إليااه ويمارسااهعلااى إرشاااد وتوجيااه الشااخا إلااى اإليحااااء وكياا

 .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  

يااة واالتسااا  العلمااي فالكتااه والمحاراارات واحااد إلتمامهااا مهمااا بلااغ ماان العلم
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   

 .بداية نجاح قادم  بل هو

أول خطوة تخطوها في النجاح هو أن تبدأ مان حيا  ينتهاي ( ابدأ من نفسك ) 
النفك وقتها عليك ان تبدأ انت  ب الا  إ  ( النفك) وا خرون ينتهون با  االخرون 

ذهبيااة فااي عملنااا التطااويري   الهااذه هااي القاعاادة ( ن و االخاار ) سااتعرن ماان هاام 
  الاتاك ومجاهال نفساك وقتهاا تكاون علااى وفاي الوقات الاذي تكتشاف فياه أفااا

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 
إلااى  العمياال هااي تجاااو  العنصاار المحلاال والناقااد للعقاال الااواعي للوصااول مباشاارة

العقل الباطني الخال  ألحدا  الت يير المطلو  لنظم معتقداته التي يعزى أليها 
وهاااذا يحاااد  . االراااطرابات السااالوكية والوجدانياااة والفكرياااة التاااي يشاااكو منهاااا

بإعطاء العميل إيحاءات لفظية تساعده على االسترخاء البدني والعقلي ألحدا  
يااة متخيلااة للدرجااة التااي يحصاال الحالااة وماان واام العماال علااى تعميقهااا بصااور الهن

فيها توافق كامل بين العقلين الباطني والواعي يسمح لهما بالعمل معاا وبانساجام 
لتقبال واساتيعا  اإليحااءات االيجابياة والمرموباة لتشاكل نظاام معتقادات جدياد 

وعندما يكون الشخا في حالة ميباة تنويمياة تكاون . يساعد على عملية الت يير
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اليااة وقدرتااه علااى التخياال والتركيااز قويااة كمااا انااه يكااون أكثاار قابليتااه لإليحاااء ع
 (1 ). استعدادا للتعاون واقل تحفظا؛ أي انه يتصرن بتلقائية وعفوية كبيرة 

الجلسااااة التمهيديااااة األولااااى يحاااااول فيهااااا المعااااال  خلااااق جااااو ماااان الثقااااة والااااود 
. نهااوالعميال ومان وام يقاوم بأخاذ تفاصايل الحالاة التاي يشاكو م واالنسجام بيناه 

بعااادها يقاااوم بشااارح للتناااويم وماااا يحاااد  أُونااااء العملياااة ويصاااحح كااال المفااااهيم 
الخاطاااة لديااه عاان العمليااة واللااك الطمانانااه وإل الااة كاال عواماال الشااك والخااون 

وماان بعااد يقااوم باختبااار ماادى اسااتجابته اإليحائيااة واللااك بااأجراء بعااا . والتااردد
 . جاح العمليةاالختبارات التي تورح له مدى تعاونه واستعداده إلن

المرحلة التالية يطله من العميال أن يساتلقى علاى ظهاره أو يجلاك علاى كرساي 
وقاد يطلاه مناه أن يثبات . مستقيم الظهر وياريح نفساه بالكامال ويساتعد للتناويم

يعطااى إيحاااءات لفظيااة  وماان واام  بصااره علااى نقطااة أو شاايء محاادد يختاااره هااو 
لاه مناه أن يأخاذ عادة تنفساات ولتعميق الحالة قاد يط. تساعده على االسترخاء

عميقااة وبطياااة أو يطلااه منااه أن يتخياال بكاال حواسااه الخمسااة منظاارا يجلااه لااه 
ويقوم بتعميق استرخاء جسمه وعقله للدرجة  الهدوء والطمأنينة والراحة النفسية 

بعااد اللااك يعطااى العمياال إيحاااءات قويااة . التااي تدخلااه فااي ميبااة تنويميااة عميقااة
. ولمضااعفة دافعيتاه لتحقياق الت ييار الاذي يرياده لنفساه لتقوية األنا ولادعم الثقاة

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 
بقة وما طرأ  خالل األسبوع المنصرم  يقوم بتوجيهه بإيحااءات لفظياة  لكاي السا

ياادخل فااي ميبااة تنويميااة كمااا حااد  فااي الجلسااة السااابقة وماان واام يتبااع  أساالوبا 
متعارفاااا فاااي العاااالج النفساااي  قاااد يكاااون سااالوكيا أو معرفياااا أو تحليلياااا أو أحاااد 

ك علاى حساه متطلباات تقنيات العالج بالطاقة أو البرمجة الل وية العصبية والل
الحالة واللك أل التها أو ت ييرها أو التخلا من أورها النفساي أو السالوكي علاى 

 . ودائما يشرح للعميل  الوسيلة العالجية  قبل بداية الجلسة. العميل
                                                 

 .كست  كص كوق  ل بيادة ل  كسيت:  لألكيص  سما ي  ل ب ا  .د ل ت ويم ل بالجك(10)
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وقبل أن يفيق العميل يعطى  إيحاءات لتدعيم العالج وتحقيق الت ييار المطلاو  
 . ر للجلسة القادمةفي األيام التالية والى أن يحض

 :نجاح العالج يتطله أن يكون العميل

 .مقتنعا بالعملية -1

 .رامبا في العالج -2

 .واوقا بإمكانيات وقدرات وخبرة المعال  -3

 . متعاونا أوناء الجلسة ومتقيدا بالتعليمات بين الجلسات -4

 (2 ) .يةمتفائال ومتوقعا نتيجة ايجابية ومتصورا الت يير وقد حد  في النها - 

                                                 
 .كست  كص كوق  ل بيادة ل  كسيت:  لألكيص  سما ي  ل ب ا  .د ل ت ويم ل بالجك(12)
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 مثتياا تو  التنومي  املغناطيسي

تلجأ التقنياات التنويمياة لتخفايا الاوعي فاي اليقظاة ماع اساتخدام اإليحااء :ال أو 
فاي  األسااميعتبار الحجار  األخصاائيينعناد الكثيار مان  اإليحااء أن إالبدونه  أو

ة كالما ايجابيا معبرا ملفوظا بقوة  يكفي ألن يحد  ردود فعل سريع  إن"التنويم 
 (3 )" تثقياف الصاوت واإللقااء  إلاىالمستمعين   وعليه نحتااج  أالهانوقوية في 

  فباإلمكاااان  اساااتخدام العواماااال الميكانيكياااة والكهربائياااة التااااي تساااهل عمليااااة 
أالساااترخائي الاااذي يحدواااه راااوء مصاااباح   األوااارالتناااويم مااان اللاااك ماااثال  إحااادا 

الموسااايقى  إلاااىت ماااا يااالور باااه اإلنصاااا أو ألاااواطكهرباااائي ا ر  اللاااون مااانخفا 
 .(4 )( دقة في الدقيقة  2 ) يد   إيقاع إلىاإلنصات  أوالحالمة 

إن التناااويم الم ناطيساااي هاااو ناااوع مااان الناااوم حيااا  يشاااير تخطااايط المااا  : وانياااا
شاااكل التخطااايط يكاااون  أن إيان المااا  فاااي حالاااة يقظاااة تاماااة   ىالكهرباااائي علااا

وهاو ماا ناراه فاي موجاة فاي الدقيقاة  12الاي  1ح مان و ابشكل ألفا بموجاات تتار 
 .حاالت اليقظة والوعي الكامل

 العمياال ىالتنااويم هااو عمليااة يقااوم بهااا الشااخا المنااوم لياالور خاللهااا علاا: والثااا
هااذه عبااارة مياار صااحيحة فانااه ال . ميبوبااة م ناطيسااية أوويدخلااه فااي حالااة نااوم 

حالاة  ىيدفعهم إلا أوا خرين ويجبرهم  األشخاص ىيوجد هناك شخا يلور عل
يسااااي  فكاااال مااااا هنالاااااك  ان الشااااخا المسااااتعد ألن ينااااوم تنويماااااا نااااوم م ناط
وتعاااااليم الشااااخا المنااااوم  إرشااااادات يكااااون مسااااتعدا وموافقااااا علااااىم ناطيساااايا 

 .ويدخل بعدها في حالة ميبوبة م ناطيسية وهذا ما يقوم به اإليحاء 

مثااال . ان بعاااا المصاااابين بااابعا الحااااالت النفساااية خصوصاااا العصااابية: رابعاااا
 األمراابااا  قاااابليتهم للتناااويم عالياااة ولكااان معظااام المصاااابين حااااالت الهساااتيريا

الشااديد  االكتاااا و النفسااية الشااديدة الذهنيااة مثاال الشاايزوفرينيا ومررااي الهااوم 
 .تكون قابليتهم رايلة جدا للتنويم  وأحيانا مير ممكن تنويمهم

                                                 
  95جاغو ن  بوم (13)
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الدخول في ال يبوبة في حد الاته ال يشاكل اي عاالج الي حالاة نفساية : خامسا
لطبياااه النفساااي الخبيااار يساااتطيع اساااتخدام هاااذه ال يبوباااة بحيااا  يعطاااي ولكااان ا
بعاااا اإلرشاااادات والنصاااائح التاااي يمكااان اساااتخدامها لتحساااين حالتاااه  العميااال
 .النفسية

خطورة باأي شاكل كانات مان الادخول  أوال وجود ألي رد فعل عكسي : سادسا
 فاااي ال يبوباااة الم ناطيساااية وقاااد يسااات ل بعاااا األشاااخاص ألماااراا خبيثاااة وهاااذا
الضارر ال ياأتي مان التناويم فاي حاد الاتااه ولكناه ياأتي مان الشاخا الاذي يساات ل 

 .هذه الظاهرة ألمراره الشخصية

ان السااالوك الممياااز للشااخا المناااونم م ناطيسااايا يمكاان فهماااه االا نحااان : سااابعا
قارناه بالشخا الذي يحلام فهنااك عالقاة وويقاة باين حالاة الحلام وحالاة التناويم 

علاام الاانفك رااد التنااويم الم ناطيسااي ألن المعااال  وتقااف بعااا اتجاهااات  (  )
 أويمكاان أن يااوحي للشااخا المنااونم بإيحاااءات ليساات فااي صااالح هااذا األخياار  

بمعناااى  خااار  . أن تحااال بعاااا األعاااراا العائااادة للتناااويم مكاااان أعاااراا ساااابقة
وتبقاااى عملياااة . يمكااان للمعااااِل  أن ُيساااِقط جااازءا  مااان اراااطراباته علاااى المعااااَل 

باااااأن التناااااويم ( شااااااركو)لقاااااد قاااااال . طيساااااي ميااااار واراااااحة تماماااااا  التناااااويم الم نا
الم ناطيساااي يخلاااق هساااتيريا مصاااطنعة عناااد المناااونم عااان طرياااق إحااادا  انقساااام 

وقد وصفه بعضهم بأنه نوم جزئي نااجم عان تثبايط جزئاي . وظيفي في الشخصية
د أماا فرويا. ت ييرها أووبعضهم يقول بتوقف الفعلالية الدمامية !. لوظائف الدماغ 

 transferمن جهته فقد رأى في التنويم الم ناطيساي أحاد تنويعاات التحويال 
إعااادة بناااء  إلااىاإليحاااء التنااويمي  تااأوير    ويعاازو العااالم النفساااني باااربر لاايك إالل 

الظااواهر المتأتيااة عنااه يمكاان ان تفهاام ماان رااوء مباادأ  أنإدراكااي معرفااي ملكاادا 
ات المنااوِّم باعتبارهااا مقااررات الشااخا الصااالح للتنااويم يتقباال كلماا أنواحااد هااو 

 (   )حقيقية فهو يدرك ويتصور الحقيقة كما يحددها اللك المنوِّم
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 71سكوت كوق و وسي ك  ليمو ز ن  (11)



111 

 

يجمع علماء النفك والمختصاون باالتنويم ان حااالت الناوم ومادتها تتصال : وامنا
. واال  حااالت إلىلذلك قسموا النوم . بكيفية سير العملية ومراحل العمق فيها

دقيقااة  22 إلااى  1ة البساايطة التااي ال تزيااد علااى لااى باإلمفاااءو تباادأ الحالااة األ
لاى و من الحالة األ أكثروالحالة الثانية يزداد النوم عمقا  . حي  ترتخي العضالت

ساعة والحالة الثالثة هي النوم العيمق الطويال  إلىح  منها من نصف ساعة و افيتر 
هاا وان يلأياام بليا أوالنائم باان يواصال نوماه عادة سااعات  إلىاألمد الذي يوحي 

ل و اتنااا ماانال يسااتيقظ ماان نومااه إال فااي فتاارات يحاااددها المنااوم لقضاااء حاجتااه 
 أمثاالوقاد تسات ر  . النوم وانية إلىالطعام وميرها من الحاجيات وم يعود بعدها 

وتقدمه  العميلهذه الجلسات عدة شهور حسه فاعليتها ومدى تحسن أحوال 
 (  ).نحو الشفاء التام

نبِّهات السمعية والبصرية المحيطة بعد أن يتم جذ  يحد  تقليا للم: تاسعا 
وُتسااااتعَمل عااااادة األمااااراا الالمعااااة . فكاااارة مااااا أوشاااايء  إلااااىانتباااااه الشااااخا 

ياتها  واإليحااءات الكالميااة والحركياة  فياادخل الفاارد فاي حالااة انتقالياة تتنااوع بتباادِّ
منهاا  ويصابح الفارد قاابال  لتلقاي إيحااءات وتنفياذ أفعاال ال يتاذكر. ودرجة عمقها

يمكن أن ينفِّذ بعا األمور بعد االستيقاظ دون أن يعلم أن . شياا  عند استيقاظه
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 

 األمارفتبقاى قائماة وال تفقاد العضاالت حيويتهاا  والتركيز وأما المدركات الحسية
 الاااااااااااااااذي يتااااااااااااااايح للناااااااااااااااائم م ناطيسااااااااااااااايا المشاااااااااااااااي والوقاااااااااااااااون وتنفياااااااااااااااذ 

 .  (1 )امر و األ

يمكاان للتنااويم الم ناطيسااي أن يكااون فعااال  فااي معالجااة حاااالت مختلفااة : عاشارا
( الا الرباو  ارتفااع التاوتر الشارياني  )النفسية الجسادية  األمرااومعالجة بعا 

 أناااواعا الحااااالت مااان الممكااان اساااتخدام التناااويم الم ناطيساااي كأحاااد وفاااي بعااا
 العمياالل خطااوة هااي فااي اختيااار أو العااالج التااي تسااتعمل فااي العااالج النفسااي  فاا

                                                 
  جري ة ل م ى–جالم حسص   (17)

س أغول  ل ذهص ول ت ويم ل مغ اطيسك ترجمنت   ن  لسنك    و ل  نام بي نوم  ن بيير دل و لستكشا (0)
 0899دل  ل تربيت ل برلق  03



111 

 

التاأور بهاا  فاان  وبإمكاانهمالمالئم  خاصة الذين يتقبلون التناويم بصاورة ساريعة  
مان هاذا  أكثارون سون يساتفيد فإنهمالتنويم  أوناءفيها نفعهم  إرشاداتارشدوا 

 العميالان طريقاة اإليحااء التاي تساتخدم فاي هاذه الحالاة تفياد .النوع من العاالج
وحاااواد  قاااد تكاااون حااادوت فاااي طفولتاااه والتاااي ساااببت مرراااه  أشاااياءالساااتعادة 

 .يستطيع الطبيه تشخيا العالج الال م  األشياءوباستعادة هذه 

تناويم الن هاذا مرحلاة ال إلىالشخا  إدخاليجه عدم التسرع في : احد عشر
 أنعليه يجه ان تكون متأنيا وان تأخذ الجلساة تمهيادا ويفضال  إجهادايسبه 

سابقت جلسااة التناويم واللاك للتاأوير االيجاابي علااى  إيحااءتكاون هنااك جلساات 
 .حالة الشخا ولتهياته لمرحلة التنويم التي ستليها 

لممارساااة لااى ال يعناااي انااك ميااار ملهاال و إن الفشااال فااي التجرباااة  األ:ا عشاار نااوا
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 * 

 .ء في التنفك بط* 

الاادخول فااي حالااة الرومشااة وهااي شاابيهة بحالااة الحلاام عنااد  رجفااان الجفاان او* 
 . النائم

 .ت ير في وظيفة االبتالع * 

 . قد يحد  انتفاو في حجم الشفة السفلى* 

 .أحيانا يسخن جسم الشخا المنوم * 
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ظاواهر "تجاة عان التناويم الاى اوبشكل علمي دقياق يمكنناا ان نقسام الظاواهر الن
لظاواهر اماا تلقائياة او نتيجاة لاليحااء المباشار فسيولوجية وظواهر نفساية وهاذه ا

 (  2)كما الكرناها في صفحة   (3 )"تحت التنويم

 :الظواهر التلقائية 

 .ظواهر نفسية / أ

 . يادة القابلية لاليحاء -1

 .االلفة مع المنوم الم ناطيسي -2

 .فقدان الذاكرة المصاحه للتنويم العميق  -3

 .اطن القدرة على االتصال بالعقل الب -4

 .الظواهر الفسيولوجية / 

 .االحتفاظ بدرجة من الوعي بالمقارنة لحالة النوم الطبيعي  -1
وهااو التوقااف عاان االتيااان بااأي حركااة او تحريااك أي .) التصااله الكتاااتوني  -2

 (جزء من الجسم 
 (.انخفاا في سرعة التنفك)ت يرات في الجها  التنفسي -3
 .ريق مجال الريية  -4

 : ء المباشر تحت التنويمالظواهر النتاجة عن االيحا

 ظواهر نفسية /أ

 .فقدان الذاكرة-1

                                                 
 . 053ن   م ل  كو ل كسيو وجك : ل   تو   باق كعمود  و   (0)
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 .الت يرات االنفعالية  -2

 .الت يرات االدراكية -3

أي المقدرة على إرجاع المناونم إلاى أي سان عماري عاشاه )النكوص السني  -4
 (سابقا 

 .ظواهر فسيولوجية / 

 .ت يرات في الجها  العصبي الحسي -1
 .حركي ت يرات في الجها  العصبي ال -2
 .ت يرات في الجها  العصبي الالرادي  -3
 .ت يرات جلدية  -4

 هااااااير بااااان حسااااان خشااااايم المعاااااال  باااااالتنويم . وقاااااد الكااااار األساااااتاال الااااادكتور د
الساعودية مالحظاات مهماة عان  –الم ناطيسي وبرمجة الهندسة العصبية الادمام 

 : التنويم نشرت على موقع الفلق االلكتروني جاء فيها

ظااااهرة نفساااية طبيعياااة قريباااة الشااابه بحالاااة الناااوم الطبيعاااي  أن ظااااهرة التناااويم -1
التناويم  اولكن الفر  بيانهم هاو أن الناوم ياتم مان خاالل عناصار الاتياة داخلياة أما

فهاو أحاادا  تلااك العناصار نتيجااة لتااأويرات خارجياة و كثياارا مااا يطلاق عليااة اساام 
الناوم النوم االصطناعي وال يخلاو إنساان مان درجاة مان درجاات االساتعداد لهاذا 

 . ولذلك فهي ظاهرة طبيعية وليست مررية  وان اختلفت الدرجة

ال يمكاان ممارسااة التنااويم إال بموافقااة الشااخا و رمبتااه فااي الاادخول فااي   - 2
هذا الناوع العالجاي وال يمكان إدخالاه قهارا فاي حالاة مان التناويم وهاذا ماا تشاير 

االيجااااابي الحديثااااة حااااول اهميااااة الموقااااف إليااااه الدراسااااات واألبحااااا  العلميااااة 
 . المسبق للتجربة التنويمية 

ال يفقد الشخا المنوم وعيه أو شاعوره كاامال علاى أن يظال متحفظاا بقادر  -3
مااان الاااوعي و قساااط مااان اإلدراك تجعلاااه يااادرك ماااا يحااايط حولاااه أونااااء العملياااة 
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يفقاد إرادتاه تحات التناويم أمار ميار حقيقاي خطاأ  العميالو القاول باأن . التنويمية
وقد أوبتت الكثير من الدراسات عن صحة اللاك فاالنفصاال شائع و مير علمي 

وهذا ما أكدته العديد من الدراسات واألبحاا  أمثاال . يكون جزئي وليك كامل
دلبون و برنهايم و ليجو ومول في أن الشخا النائم يتمتع بقسط كبير من / د

وميااار  ئوان القاااول بساااله اإلرادة كاملاااة تصاااور خااااط  اإلرادة وقاااوة المقاوماااة 
 . علمي

العاااالج باااالتنويم الم ناطيساااي  لاااه قواعاااد علمياااة محااادده و قاااد أوصاااى باااه  -4
الااذي  العمياالو بخاصااة  العمياالالكثياار بممارسااته لمااا لااه ماان فائاادة تعاام علااى 

 . ال ... يصعه التعامل معه دوائيا لظرون صحية مثل الحمل و 

يعتقاااد تااادل األبحاااا  و الدراساااات العلمياااة أن التناااويم لااايك خطااارا مثلماااا  - 
تاارد    كمااا انااه لاام  العمياالالكثياار و اللااك لمااا لااه ماان فوائااد عالجيااة تعااود علااى 

ممارساااته تحااات إشاااران معاااال   تإالا تماااالسااايما حااااالت عااان خطاااورة التناااويم 
 . متخصا وتحت إشران طبي

بمراجعاااة المراجاااع األساساااية فاااي علااام الااانفك ألساااريري و الطاااه النفساااي  - 
مفالاااه فاااي العملياااة العالجياااة وان فائدتاااه وجاااود دراساااة للتناااويم دور ال يمكااان إ
أوبتاااات فاعليااااة فااااي ( التجريبيااااة الميدانيااااة)متعااااددة باااال أن األبحااااا  االمبريقيااااة 
التعارن علاى فجاوات الاذاكرة و   من خالل تخفيف وطأة ر وط الحياة اليومية

التااي تكااون سااببا فااي بعااا األعااراا النفسااية و إرااعان  وااار خباارات الخااون 
رة الشاخا فااي التعاماال مااع أحادا  الحياااة باإلرااافة إلااى المللماة مااع  يااادة قااد

طريقااة مثاليااة لعااالج بعااا االرااطرابات شااديدة التعقيااد مثاال االرااطرابات  هاااأن
 .االنشااااااقاقية وارااااااطرابات الجساااااادية والمخاااااااون وارااااااطرابات القلااااااق العااااااام

 ال  ...برنارد وبراون و دايون و جنواي و سيلفا  :وهذا ما اكده كل من 

لعاااالج باااالتنويم كأحاااد الماااداخل العالجياااة الهاماااة ماااع الفنياااات يساااتخدم ا - 
واألساااليه العالجيااة األخاارى حياا  يصاابح الماادخل التكاااملي و النظاار لإلنسااان 

منظمة  WHOمن مدخل بيولوجي نفسي اجتماعي وهو المنه  الذي تتبناه  
 .الصحة العالمية 
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قااد أجرياات ياالدي إلااى خلااق أفضاال ظاارون حياتيااة للمااريا النفسااي و العقلااي و 
العدياااد مااان الدراساااات التجريبياااة   أوبتااات فاعلياااة العاااالج باااالتنويم الم ناطيساااي 
المصاحه للعالجات النفسية والطبية األخرى وقد وصل األمر إلى قيام الابعا 

باساتخدام العاالج باالتنويم  Wadden & Anderson 1312أمثاال 
 .الم ناطيسي 

ل جميااع أنااواع العالجااات النفسااية أن العااالج بااالتنويم الم ناطيسااي مثلااه مثاا -1
مااان ) األخااارى بااال و الطبياااة أيضاااا و أن المبااارر فاااي أن هاااذا الناااوع مااان العاااالج 

مثااال المشااارط لااادى الجاااراح الاااذي يحتمااال أن ( المحتمااال أن يسااااء اساااتخدام
يستخدمه في مرا  خر مير العالج كذلك بعا أنواع األدوية يمكن أن يسااء 

 . نين استخدامها كما يحد  لدي بعا المدم

طالما  هفالموروع هنا سوء ممارسة مهنية وليك فرريات  مسبقة ولذلك أرى أن
العالج بالتنويم الم ناطيساي أسالو  عالجاي يساتخدم فاي مالبياة دول العاالم و 
يخضااع للقااوانين و الشااروط المحااددة و المالئمااة لممارسااته وانااه أداة عالجيااة 

الدولية مثال الجمعياة األمريكياة معترن بها من قبل الهياات العلمية والجمعيات 
للطااه النفسااي و الجمعيااة الملكيااة البريطانيااة للطااه النفسااي وكااذلك الجمعيااة 

الاااا  ماااان هياااااات ..األمريكيااااة لعلاااام الاااانفك والجمعيااااة البريطانيااااة لعلاااام الاااانفك 
 . ومنظمات كبرى لها شأنها في مجال علم النفك والطه النفسي

ة مهناااااة العاااااالج باااااالتنويم ويمكااااان وراااااع أساااااك وقواعاااااد عاماااااة تحااااادد ممارسااااا
 . الم ناطيسي أسوة بباقي األساليه العالجية األخرى وهي كالتالي 

 .أن تحول الحالة من قبل طبيه نفسي  -

أن تسااااااتبعد جميااااااع االرااااااطرابات الذهانيااااااة الحااااااادة بخاصااااااة ارااااااطرابات  -
 . (االوهام)  الضالالت

 . أن تستبعد جميع الحاالت واإلصابات العضوية -
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قواعااد الممارسااة إلااى نفااك القواعااد المهنيااة التااي تحكاام العاااملين  أن تخضااع -
الثقافيااااة والدينيااااة و االقتصااااادية  العمياااالبااااالمهن النفسااااية مثاااال احتاااارام خلفيااااة 

 . واالجتماعية الذي ينتمي إليها والمحافظة على إسراره  الشخصية 

أن تخضاااع جمياااع ممارساااات التناااويم الم ناطيساااي إلاااى أساااك علمياااة مقنعاااة  -
 . ك إلى أهواء الاتية أو شخصية ولي

ومماا ساابق يتضااح راارورة التاارخيا لممارسااة مهنااة العااالج بااالتنويم الم ناطيسااي 
وفقااااا للمعلومااااات السااااابقة حياااا  أن األماااار ال يخضااااع إلااااى رمبااااات أو أراااارار 
شخصية بقدر ما هو علم منتشر في جميع أنحاء العالم ولاه الكثيار مان المراكاز 

ة للتعريف به وال ياتم ممارساة هاذا العاالج مثلاه مثال و الجمعيات النفسية الدولي
 .العالجات األخرى إال داخل المستشفيات والعيادات النفسية

باستخدام العاالج باالتنويم الم ناطيساي تكاون هنااك نقلاة كيفياة و كمياة فاي  -3
تطااور مهنااة العااالج النفسااي حياا  أن هااذا النااوع ماان العااالج جاازء ال يتجاازأ ماان 

ئل العلمياااة والفنياااة فاااي معظااام دول العاااالم و أن الكثيااار مااان األسااااليه و الوساااا
الجامعااات و المعاهااد تمااانح درجااة الاادبلوم و الماجساااتير و الاادكتوراه فااي هاااذا 

 .النوع من العالج

لحديثاااة نجاحاااا ماااذهال فاااي هاااذا المجاااال اولقاااد ساااجلت أرقاااى المستشااافيات 
جاال االرشااد ويستخدمه أشهر العلماء والمعالجين النفسيين االستشااريون فاي م

االستعداد لقباول هاذا العاالج  النفسي وعلم النفك عامة والطه   وبذلك ا داد
 (2 )من قبل المجتمع 

                                                 
أدخ ننت ل تنن  ي    نن  ل ت ننويم ضننمص بننرلكج والهميننت ل ت ننويم ل مغ اطيسننك فننام دو ننت ل سننوي  ( 71)

 تبر بذ ك لوم دو ت فك ل با م قاكت بكدخام ل ت ويم ضمص برلكج ك ل سها وتب 0890 ا   ك ل سها
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  اطر التنومي املغناطيسي

ال تأخااااااذنا الدهشااااااة عناااااادما نقااااااف علااااااى ان الخبااااااراء فااااااي التنااااااويم  أنيجااااااه 
 أنالم ناطيسااي منقساامون بشاادة بااإ اء مسااألة المخاااطرة المزعومااة التااي يمكاان 

رئايك الجمعياة الطبياة يعلان  Harold Rosenفهارولاد رو يان أتى عناه   تتا
محفوفاة بالمخااطر  أنهاااناه يلكاد  إالنافعاة وفعالاة    أداةالتنويم الم ناطيساي  أن

فاي مقاال نشار عاام و    جيادا   تادريبا  ميار مادربين  أشاخاص أياديحين ياأتي علاى 
 اساااااتعرا تساااااعة مجااااااالت Meares للكاتاااااه المتخصاااااا ميااااارم 1 13
 :(1 ) هيفي حالة التنويم الم ناطيسي محتملة 

او الطبياااه اساااتخدام  العميااالفمااان الممكااان ان يسااايء : الباعااا  المقلاااو  -1
 .حاجات خفيه لديه إشباع إلىالموقف فيعمد 

أي  يااااادة قابليااااة الماااارء لاليحاااااء وعلااااى : الماااالورات الشخصااااية المعاكسااااة  -2
 .التواكل الشديد 

 المجابهة المفاجااة للماادة المكبوتاة ميلالعفقد ال يتحمل : البصيرة الجارحة -3
. 
  .(2 )قد يعمل التنويم على التعجيل بحدو  الذهان  -4
 .بالعجز  كاإلصابة:نشل أعراا بديلة  - 
 .العميل بذعر مفاجئ إصابة - 
 .تعقيدات نتيجة العجز عن فهم العالقات القائمة بالموقفحدو   - 
 .احتمال ممارسة التنويم بطريقة منافية للضمير -1
امتناع الشخا المنونم عان االساتيقاظ فيظال فاي حالاة تناويم كلياة او احتمال  -3

اال ان الااادكتور باااول جاااامو يعتقاااد ان العجاااز عااان ايقااااظ ) .جزئياااة مساااتمرة 
 (الشخا المنوم هو مجرد خرافة 

 الالتنومي  قيقب  ناماذا ميةن
                                                 

 81سكوت كوق و وسي ك  ليمو ز ن  (70)

لضطرلي  كسك ش ي  يتلف با كوض  ول تشوش فك ل بم يات ل ككريت وفك لضنطرلي لال كبناالت (72)
.  لجن  د. وهنا   ان وأحيا نا با ه وسنت ولألوبب   ل قن  ة   ن  ل توجنه فنك ل زكنام ول مكنام ولألشن

شننباع    شننر  381ن  Psychosisكننادة ل ننذهام لو ل  ُكنناق /كب ننم ل ب ننو  ل  كسننيت : فنناخر  اقنن  
  2113سو يت  –ول ب و  ح   
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 . النار  والخال  بلوغ مرحله الصفاء والخيال  - 1

 . يراد عالجها أمراامرا موجود او  ةمقاومالعقل الباطن ل ةبرمج - 2

 . ةالنفسي لداخليهابعا الصراعات  معالجة - 3

 . الداخليالعقل الباطن على االسترخاء والهدوء والشعور بالسالم  ةبرمج  - 4

 . التوتر الت له على  -  

 . مواجهه المخاون -  

 . والتخلا من االكتاا  ةالسعاد تحقيق - 1

 . لوساوم التسلطية واألفعال القهريةالتخلا من ا - 3

 . ةاالستراتيجي األهدانالعقل الباطن على  ةبرمج - 12
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 العض املثتياا قب  الت رالة

معكام  أشخاصاختر مكانا هادئا ومريحا بعيد عن الضوراء وان كان هناك  -1
 .في الجلسة فأمرهم بالتزام الصمت 

المااراد تنويمااه وظهااره ك الشااخا جِلااأ  خاارينكاناات الجلسااة بحضااور   إالا -2
  .التوتر أو باإلحراجالحضور كي ال يشعر  إلى

شااهيق  بأخااذالشااخا المااراد تنويمااه  تااأمر   هااو أنل شاايء عليااك فعلااه أو  -3
واللااك لتجنااه ظهااور التااوتر ولشااعوره بالراحااة  ماارة 22-12و فياار عميقااين ماان 

 . اإلجراءبعد هذا 

خا فعاااال للتجرباااة ال معرفتاااك المسااابقة باساااتعداد الشاااهاااو  األخااار واألمااار -4
 . أنتال وم أو هو على شيء يمتنع عن فعله  إجبارهابدا  حاولت

 .كان ص يرا شيء مهما بأياحترم خصوصياته بشكل حسام وال تستهن  - 

 .الشخا لما له من تأوير على  جيداهندامك  ان يكونال تنك  - 

 .كن هادئا وواوقا من انك تفعل الشيء الحسن لصالحه  - 

ال  يرياد ان يحققاه فاي الجلساةوماا الاذي تياره للتنويم خطلبه وسبه اافهم  -1
تعتقااد ان الساارعة تتوافااق مااع النجاااح دائمااا فكاال شااخا منااا لااه عتبااات نفسااية  

حتى لو كلفاك  أخرىكثيرة قد يكون من الحمق القفز من فوقها ادخل عتبة وم 
 .جلسات الن النتيجة هي الحكم من عشرة  أكثرهذا 

وفهمهاا فهي المدخل الوحيد لدخول شخصايته  اإليحاءجلسات ال بأو ابدأ  -3
حاادد لهااا ( دقيقااة  22  و اال تتجاا) طويلااة  اإليحاااءتكاان جلسااات  ومعالجتهااا ال

فاي ياوم  أخرىراحة وم ابدأ بجلسة  أعطه الالوعيوقتا كي تتجنه الض ط على 
وهكااذا حتااى تجااد االسااتعداد الكااافي ماان قباال الشااخا لمرحلااة التناااويم  أخاار
 .اطيسي الم ن
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فاااي القاعااادة التاااي ساااتبني  اإليحااااءاالمثااال فاااي جلساااات  األسااالو اختااار  -12
 .عليها كل شيء 

 أصولهاادرسها بشكل جيد وافهم  اإليحاءأي توترات تظهر في جلسات  -11
 .الحياتية  وأوارهاالنفسية 

ليست السرعة دليال على النجاح ربماا ساتكون عواقبهاا كبيارة فيماا بعاد    -12
الشخا على النوم وكأنك تخوا حرباا معاه اتركاه لساجيته  إجبار اولحلذا ال ت
الاذي سايظهر فاي الجلساة فربماا هنااك رفاا لام تنتباه الياه فااي  الالوعايولتادفق 
بل في خدمته ومان  لألخرالعمل الذي تقوم به ليك تحديا  أن  كن متيقنا  البدء
بوقتاااك  لإليحااااء فاااال تبخااال علياااه أخاااروقااات  إلاااىوجاااد اناااه يحتااااج  فاااإالااجلاااه 
 (3 ).جلستك فيما بعد  أنفواست

 أنطلااه ماان الشااخا ان تلل اارا العالجااي ان فااي حالااة التنااويم  التاانك -13
فاالا قال لك كيف االهه اليه فقل له ال عليك اطلباه )  عقله الباطن إلىيذهه 

وان يلقااي عليااه التحيااة وان يطلااه منااه مساااعدته علااى  ( فسااون يحضاار فااورا 
 .ينا له في اليقظة للتخلا من الحالة المررية اجراء العالج وان يكون مع

االا كااان المنااوم يشااكو ماان ماارا معااين عليااك ان تطاارح عليااه جملااة ماان  -14
الا  . .األمارمارة وجادت هاذا  أولتشكو من المرا؟  وأنتمنذ متى :  األسالة

االا قال لك حين كنت في العاشرة من عمري وحصال كاذا وكاذا فاطلاه مناه ان 
ة وان ينقل لك الحادوة بالكامل وم اطله منه ان يرجاع الاى يرجع الى تلك الفتر 

مااا قباال الحادوااة بقلياال واام اباادأ بعماال االيحاااء االيجااابي لمواجهااة المشااكل واام 
ادخاال بااه الااى تلاااك الفتاارة وقااك ارااطرابه الاااداخلي الااذي يظهاار علااى سااايمائه 
الخارجيااة وقاال لااه ان يواجااه االماار بشااجاعة ولاان يضااره شاايء النااك معااه تسااانده 

 .ال ..... قويه وت

                                                 
 steven hall m.c.o.h مث كه    How to Hypnotizm:  لج   تاي ( 73)
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االا كااان المنااوم يشااكو ماان ماارا البااد ان تكااون لااديك خباارة كافيااة عاان  - 1
في حالة التنويم ستطله مان الشاخا ان  ألنكالجسم في اللك المرا وفعله 

يذهه الى منطقة المرا وان يأمر الخالياا او بعاا اجهازة الجسام باأفرا  ماادة 
الاااى تلاااك المنطقاااة بمسااااعدة العاااالج المفقاااودة او ان يتوجاااه الهرماااون الفالناااي 

 .ال  ....  العقل الباطن
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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 

من أساليه التنويم الحديثاة  التاي يجادر باالمنوِّم أن يعارن معظمهاا  يوجد عدد 
ومان  أشاهر . حتى إالا لم تفلح إحدى الطر  أمكنه االستعانة فورا  بطريقة أخرى

هذه األساليه  أن يجلاك الشاخا الماراد تنويماه علاى كرساي  أو يتمادد علاى 
 . ات على رأسهمقعد مريح  وي لق عينيه؛ ويقف المنوِّم أمامه  ويجري تمرير 

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 المناوِّم 

سااام  وال يحاااول عينياااه عناااه  علاااى أن يكاااون اتجااااه  النظااار إلاااى  32علاااى بعاااد 
معظاااام األحااااوال  أن فااااي  ان ويالحااااظ.   حتااااى يحااااد  تعااااه بصااااري األعلااااى

األجفان تثقل بسرعة  وتميال إلاى االن اال   وفاي هاذه األونااء ياوحي المناوِّم إلاى 
وهنااك أيضاا    التابع أن أجفانه  خذة في الثقل  وأنه ال يستطيع إبقاءها مفتوحة

األسلو  العقلي  الذي يأمر فيه المنوِّم التلابع بأن   ي ما عينيه  ويخلاي عقلاه 
م يتركاه دقاائق قليلاة ياوحي إلياه بعادها أناه ال يساتطيع أن يفاتح من كال تفكيار؛ وا

 .عينيه؛ فإالا عجز عن فتحهما   يكون قد نجح  في تنويمه

  العميالومن  األفضل دائما  الوصول إلى اإلمفاءة بشكل طبيعي  وبالتعاون ماع 
ولكاان هناااك حاااالت يكااون فيهااا التركيااز مسااتحيال   ممااا يحااتم اسااتخدام المااواد 

ة  على كلي ينب ي تجنه االعتماد على العقاقير وتكرار المحاوالت بدل المخدر 
فاالتنويم الم ناطيساي التخاديري كاان .االعتماد علاى العقااقير واألدوياة المخادرة 

كماا . ُيستخدم خالل الحر  على نطا  واساع  لجماع المعلوماات مان األسارى
ان  علااى وفااي حاااالت اإلدماا. اسااتخدمه الجواساايك ومكااافحو التجسااك أيضااا  

المخاادرات أو الكحااول  يسااتخدم التنااويم الم ناطيسااي التخااديري عناادما يوجااد 
رفاااا أساساااي للتعااااون فاااي الت لاااه علاااى اإلدماااان  ألن  هااالالء المااادمنين قاااد 

وفااي هااذه الحالااة . اعتااادوا علااى أنهاام معتماادون علااى مااادة خااارج قااواهم الذاتيااة
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أن األدوية المخدرة ناادرا  وقد وبت . يمكن أن تثبت المخدرات ملقتا  أنها نافعة
مااااا تاااالور علااااى التنااااويم الم ناطيسااااي  دون  تقنيااااات المهااااارة مثاااال االسااااترخاء 

وقد ابتكرت أدوات معدنية وروئية تسااعد علاى إتماام عملياة التناويم  .واإليحاء
دون اللجااااوء إلااااى الطاااار  القديمااااة ولكاااان هااااذه األدوات قااااد ال تكااااون ميساااارة 

إلااى الطاار  القديمااة والتااي ال تقاال أهميااة للشااخا لااذا كااان ال بااد ماان الرجااوع 
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 

مبتكريهاااا او مساااتخدميها مااان علمااااء الااانفك  بأساااماءساااميت الطااار  تلاااك  لاااذا
 : منها المشهورين 

 : طريقة الدكتور مسمر -1

فااي هااذه الطريقااة ماان التلنااويم  ورااع مساامر ماار ة فااي كاال جانااه ماان جوانااه  
وكاااان المرراااى يجلساااون حاااول . منزلاااه  واساااتخدم الموسااايقى  ورائحاااة الزهاااور

هااا بخااور  وكااان يااأمرهم أن يمسااكوا بأياادي حااوا فيااه نااار خفيفااة  يتصاااعد من
بعضهم  وم يمار بيانهم بالترتياه المساا  بعضاهم ومشايرا  إلاى  خارين  ونااظرا  فاي 

 .عيون عدد منهم

 : طريقة مدرسة نانسي -2

فااي هااذه الطريقااة يجلااك التااابع علااى كرسااي ورأسااه مائلااة إلااى الخلااف  و يقااف 
أن يجلاااك الشاااخا الماااراد  المناااوِّم خلفاااه ويحاااد  فاااي عينياااه إلاااى أن يناااام  أو

تنويمااه علااى كرسااي مااريح الي مسااندين  ويجلااك المنااوِّم علااى كرسااي أعلااى  واام 
ينظاار إليااه  ويباادأ بمالمسااة الااركبتين والكفااين واإلبهااامين  للشااخا الااذي يااراد 
 . تنويمه  ويرفع المنوِّم يديه ويشير بهما أمام وجهه  حتى يخضع المنوِّم إلرادته

 : برايد طريقة الدكتور جيمك -3
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يجلاك الشااخا المااراد تنويمااه  فااي مسااتوى أقال ماان مسااتوى شاائ باارا   المااع 
بحوالي عشرين سنتيمترا   حتى يضطر الوسيط ألن ينظر ألعلاى حتاى ياراه  وفاي 
اللك نوع من إحكام سيطرة المنوِّم على النائم  حي  يجلاك فاي مساتوى أعلاى 

 . يسيمنه  ما يجعله خارعا  خضوعا  تاما  للتنويم الم ناط

 : طريقة الدكتور شارل ريشيه  -4

يجلاااك الشلاااخا الماااراد تنويماااه أماااام المناااوِّم  الاااذي ينظااار إلياااه بعاااين المسااايطر 
وا مر  مع الض ط الشاديد علاى إبهاامي يدياه؛ وام يمارر المناوِّم يدياه أماام عيناي 

 . التابع وجسمه  مع ورع ساعة بجوار أالنه ليسمع دقاتها المنتظمة

المتبعة وقتهاا فاي التناويم الم ناطيساي وقاد بقيات  باألساليها فهذه الطر  تعرفن
المسااعدات والتقنياات  ا التهذه الطر  منتشارة فتارة مان الازمن حتاى ابتكاار 
الماانظم للجلسااة وتحديااد  اإلعاادادالحديثااة لكاان ماان المهاام قباال كاال شاايء هااو 

طن ورع االحتماالت السلبية وااليجابية ومعرفة ماواالهدن ودراسة الشخصية و 
أو الخطوط الحمراء ومعرفة الدخول السليم إلى عوالم الالوعي والقبول الرفا 

عليناااا قبااال الشاااروع بجلساااة التناااويم ان نختبااار قااادرة الشاااخا علاااى العميقاااة   
 إلااىتساااعد الشااخا علااى الاادخول  النااوم فهناااك طاار  إلااىوالاادخول  اإليحاااء

 مااان األخااارىز الحاااواج أوصاااعوبة بسااابه الحااااجز النفساااي  أوالتناااويم باااال تاااوتر 
 األيااديطريقااة السااقوط وتشااابك الطاار  المسااتخدمة فااي معرفااة تقباال اإليحاااء 

  .وميرها من الطر  

طاار  التنااويم الم ناطيسااي نظريااا  أنبااان نقااول  أنفااانااوجز مااا الكرنااا  أنويمكننااا 
 :تعتمد على  

دون  -التحديق بالعين أو بمعنى  خر إجهاد العين واللاك مثال تركاز النظار  -1
طريقة ).على نقطة أعلى من مستوى النظر أو التركيز على صورة-لجفن إمال  ا

 .(التركيز البصري
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فااي كاال ماارة  3مااع إنقاااص العاادد  1 -122إجهاااد عقلااي مثاال العااد ماان  -2
 .(طريقة العد).ال  ....  - 34 -  3 -122بمعنى 

 .(طريقة اإليحاء).االسترخاء الجسدي التدريجي المتزايد  -3

بالتخيل مثل أن تتخيل أنك جالك وحدك في مكان محبه استرخاء عقلي  -4
 .(اإليحاءطريقة )أليك 

 .دوارة   لةمثل الكرسي الهزا  او الجلوم في : فقد االتزان  - 
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 ..طريقة مية  اي نقوم  ا قب  التنومي 

اطلاااه مااان الشاااخا  ان ي ماااا عينياااه وان يشااابك :  األياااديطريقاااة تشاااابك 
بورع كلتاا ياديك عليهماا وارا ط برفاق وام  أنتيديه مع بعضهما وم قم  أصابع

حتاى  األصاابعالمستمر اناك ساتقوم بتشابيك  اإليحاءمع  اإليقاعيابدأ بالض ط 
تشاااابكت ال يمكنااااك فكهمااااا ال  أصااااابعك)  باااأمرك إاليساااتطيع ان يفكهمااااا  ال
ملتصاااقان ماااع بعضاااهما بقاااوة ال  إنهماااا حااااولسااايزداد تصااالبهما ماااا ان ت حااااولت

بعادها ( الا  .. يزدادان قوة وصاالبة  إنهما حاولأمري ال تيمكنك فتحهما إال ب
قل له ستقوم بفتح يديه ولكن ما ان يفتحهماا حتاى يشاعر باساترخاء وراحاة لايك 

 .لها مثيل 

 ألنااههااذه النقطااة تساااعد علااى تعزيااز موقااف المنااوم ماان الشااخا المااراد تنويمااه 
 ...سيشعر بنوع من الثقة واالطمانان بقدرة المنوم 

 وميجتسة تن

. . . أرِو يديك واتاركهم يساتندون بشاكل طلياق إلاى حضانك  او الراع الكرساي
ومياااار متقاطعااااة وإالا كاناااات جلسااااتك مياااار مريحااااة فيمكنااااك اسااااتبدالها بمكااااان 

 . . .وجلسة اخرى

وفاي . وركاز رييتاك علياه. . . اريدك ان تنظر الى هاذه النقطاة التاي علاى الباا  
بسااايطة التاااي ستسااااعدك لمواجهاااة هاااذه األونااااء   ساااأعطيك بعاااا التعليماااات ال

انهاا اوامار ساهلة جادا وساهل اتباعهاا فقاط واجاه وتقبال ماا . التنويم الم ناطيساي
 .سأصفه لك

ستجد ان الهدن الذي على البا  باستمرار التحديق به قاد يازوغ بصارك  وباأن 
إالا هاذا يحاد    كال ماا علياك فعلاه . . . نظرتَك قد تتيُه او رييتاك قاد تتشاوه

 . . .لتركيز ببساطة واالستمرار بالتحديق بانتظام في الهدنِ ا إعادةهو 
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يشااااعرك   األماااارسااااتجد ان هااااذا . . . خااااذ نفسااااا عميقااااا وانفثااااه باااابطء وهاااادوء
 . . .صوتي  إلىواستمع . . . النقطة  إلىانظر . . . باالرتياح

اااازت انتباهااااك مباشاااارة  علااااى المشاااااعر علااااى الاااادنِء واالسااااترخاء فااااي األجاااازاء  ركل
. . ياديك وفاي سايقانك. . . في رأسك وفاي رقبتاك. . . جسمك المختلفة من

. . . بحرياااة. . . تااانفك بحريااة وبانتظااام وبعمااق. . . فااي صاادرك وفااي ظهاارك. 
فقااط . . . أيضااا ئببطاا ولاايك. . . ولكاان لاايك بساارعة. . . وبعمااق. . . بانتظااام

. . يزيد بشكل تدريجي في كال جسامك  االسترخاء أنبشكل مريح لَك الحظ 
. . باالسترخاء لكي تشعر بالدنء  والراحة اللتاان تتجهاان  إلاى ظهارك مراست. 
 . . .وسيقانك. . . ويديك. . . ورقبتك. . . أكتافك. 

لونهاا قاد يبادو رابابي  أن أويساارا  أوالنقطة بدأت تتحرك يمينا  أنربما ستجد 
مهمااااا تَاااارى اسااااتمر بالتحااااديق فااااي . . . ال عليااااك ركااااز بالنقطااااة . . . ومشااااول 

إلاااى أن تصااابح مرتاحاااا  اساااتمر. . . إلاااى صاااوتي باالساااتماع اساااتمر. . . هااادنال
 ونعسان . . .مرتاح أكثر. . . أكثر

تصبح عيونك متعبة من . . . وبينما تراقه الهدن جفونك تصبح أوقل
. . . تنفك بحرية وبانتظام. . . متعبة ووقيلة جدا   تبدوجفونك . . . التحديق
جفونك تصبح . . . بحرية وبانتظام وبعمق. . . يرالزف. . . الشهيق. . . وبعمق

 وكأنهما. . . نفسيهماقريبا  سي لقون من تلقاء . . . متعه جدا  . . . وقيلة جدا  
. . . كما لو أن هناك حقوال  م ناطيسية في الرمو . . . يلتصقان ببعا
ل إالا العيون لم ت لق ق. . . )تلتصق  سوية.. تنطبق ..تنطبق .. رموشك تنطبق 

ليك هناك حاجة باالستمرار بالتحديق واجهادهما  (له وهو في حالة التركيز
 . أالنعيونك  أملق. . . دعهم ين لقون براحة وال تقاومهما ...أكثر

ااااز ا ن فااااي داخلااااك  ركااااز علااااى مشاااااعر . . . اللااااك االسااااترخاء اللذيااااذ إلااااىركل
 . . .االسترخاء  والراحة في األجزاء المختلفة من جسمك
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أصااابع . . . االيساارالقاادم . . . ىترخااي عضااالت ساااقك اليساار  أن ياادكأر أوال  
القاادم . . . األيماانعضااالت الساااِ   أرو. . . االيساارالفخااذ . . االيساارقاادمك 
 . . .األيمنالفخذ . . .. األيمنأصابع قدمك . . . األيمن

وبينمااا تفكاار باالسااترخاء   تصاابح . . . فكلاارت باالسااترخاء فااي كاال هااذه المناااطق
. . عضاالَت ظهارك أرخيوبعد اللك . . . ارتياحات بتقدم تدريجي أكثر العضال

. . . الصااااادر. . . الظهااااار. . . كااااال جسااااادك  أرو. . . رقبتاااااك. . . صااااادرك. 
 . . .والرقبة

أصااابع ياادك . . . ياادك اليساارى. . . االيساارعضااالت الراعااك  أرووبعااد اللااك 
وبعد . . . يسراالكتفك . . . االيسرالراعك . . . االيسرساعدك . . . اليسرى
. . . أصااابع ياادك اليمنااى. . . عضااالت الراعااك األيماان  ياادك اليمنااى أرواللااك 

 . . .األيمنكتفك . . .. . . األيمنساعدك 

فقاااط فكااار . . .عضاااالت الوجاااه تساااترخي أيضاااا  . . . عضاااالتك كلهاااا تساااترخي
 وأنات. . . ارتياحاأكثر  أصبحباالسترخاء والراحة في كل هذه المناطق جسدك 

فاالساااترخاء يسااري فااي كااال . . . مثيااار وممتااع بالنساابة لااك األمااران هااذا تجااد 
 . . .وأنت تشعر بشعور عميق من الراحة التي تتخلل جسمكَ . . . جسدك

 . . . أنت مدرك لصوِتي وما سأقوله لك

 . . .وأنت ستكون قادر على الكالم معي عندما أتكلم معك

ا ن أالهاااه "ك الالواعااايقااال لنفساااك لعقلااا. . . يمكناااك ان تتعماااق فاااي الناااوم 
ساأدعك تادخل التناويم كماا واناك تخطاو الاى (. . .مهلاة".. . . )أعمق وأعماق 

تخيااال اناااك تخطاااو الاااى المصاااعد ( ابااادا بالعاااد )  1 إلاااى  مصاااعد سااااعد مااان 
وتمسك بيادك مقابضاه الجميلاة بينماا ين لاق الباا  ويبادأ باالنزول باك الاى الناوم 

اللاك العماق الماريح  إلاىحين تصل . . أعمق   .. أعمق..  أعمقويحملك اليه 
 (انتظر حتى يرفع السبابة)ترفع مشيرا بسبابتك  لتخبرني انك وصلت  أنيمكن 
 . . .ونائم بعمق. . . مرتاح جدا   أالنانك . . . أالن إصبعكتخفا  أنمكنك 
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 اخلروى م  التنومي

وكلمااا اعااد رقمااا فأنااك سااتخرج .  إلااى  1بعااد لحظااات  سااأبدأ بالحسااا  ماان 
  سااتفتح 3الاارقم  إلااىعناادما  اصاال . التنااويم الم ناطيسااي بشااكل تاادريجيماان 

   عناادما أصاال .  عيونااك   لكنااك لاان تكااون مسااتيقظا بالكاماال حتااى أصاال 
 . استكون في حالِتَك الطبيعية يقظا ومرتاح

0.  .2 . .3 . .4 . . . . .
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 التنومي اتر طريقة العد

 طريقااااة الويميااااة كثياااارة امااااا كمااااا الكرنااااا فااااان جلسااااات التنااااويم او التقنيااااات التن 
 اإليحاء إلىعول عليها كونها سريعة التأوير وتدخل الشخا نالتي  -الجلسة  -

بشاكل سااريع هااي طريقااة العااد حياا  ياالمر الشااخا بأخااذ شااهيق و فياار عميقااين 
  ويفتحها خالل عملية العادوم يطله منه ان ي ما عينيه من عشرة مرات  أكثر

 3-2) مناا قصايرا لشاخا ان ي ماا عينياه على ا (واحد ) قلت  إالاأي انك 
 بإمساااكقاام  عشاارة او خمسااة عشاارال إلااىعااد تبعااد ان  واام يفتحهمااا بعاادها( وانيااة

ستمر بالعد ساتجد ا وم والراحة باألمانلكي تشعره يده اليمنى في منطقة النبا 
 لإلمماااااالكناااه فاااي النهاياااة سيستسااالم  األجفاااانتثاقااال م و اان الشاااخا سااايق

امااااا االا كاناااات هناااااك مقاومااااة للنااااوم فعليااااك  (22 أو  1)عنااااد الاااارقم  الطوياااال
 .(4 )االستمرار بالعد حتى الوصول الى تثاقل الجفنين 

وان تعماال علااى وواوااق  ئبصااوت هاااد اإليحاااءعليااك عنااد هااذه النقطااة ان تباادأ ب
وااام تتركاااه فتااارة والتخيااال  اإليحااااءالاااى االسااات را  والناااوم العمياااق بطريقاااة  إدخالاااه

حالاااااة التناااااويم  إدخالاااااهة حاولااااالممجاااااددا  إليحااااااءابعملياااااة قصااااايرة وااااام ترجاااااع 
مرحلة التصاله  إلى إيصالهعليك عند هذه النقطة ان تعمل على   الم ناطيسي 

والتخشاااه العضااالي لفتااارة مااان الااازمن ماااع تمريااار الساااحبات الم ناطيساااية علاااى 
انه ماا ان  اإليحاءالتخشه مع  إ الةبعد عملية التخشه ابدأ بعملية   و الجسم 

و أيسامع الساترخاء العضالي حتاى يادخل فاي الناوم العمياق حيا  ال تتم عملياة ا
علاى المنطقاة التاي  إبهامياكوراع قام ب..أناتما تمليه علياه ينفذ سوى يأتمر او 

برفق وهدوء وقال لاه اساترخي  فو  جبين الشخا الُمنَاونم تعلو ملتقى الحاجبين
دع عضااااالت يااااديك .. بشااااكل قااااوم نااااا ال نحااااو الحاااااجبين   تسااااحه وأناااات
ماان  قسااطاان ترتاااح وخااذ  حاااول.. دع عضااالت قاادميك تسااترخي .. رخيتساات

استساالم  حاااولت ال..  حاااولال ت امااال تسااتطيع فتحه نوقاايال جفنيااك..   الراحااة
 .. نام .. نام .. للنوم 

                                                 
و كننص  ال كننا  ننم ( 311)وه ناك طريقننت أخننرى فننك ل بنن  وهنك ل بنن  ل ت نناي ك ل ننذ  يبنن أ كنص ل ننرقم  (70)

 .تتعقق طريقت ل ت ويم لألو   فما   يك سوى لالستمرل  با ب  
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واطاارح  هشااهيقا عميقااا ماان منخرياا يأخااذان  أماارهبعااد دقااائق ماان هااذه العمليااة  
كااااي يساااااعدك علااااى   أخاااارىرة كاااارر العمليااااة ماااا  وبطاااايءبهاااادوء  هالزفياااار ماااان فماااا

علاااى رقبتاااه مااان الخلاااف فهاااذا  بااابطءيمكناااك ان تااانف  ...االساااترخاء والراحاااة 
 .يساعد الشخا على االسترخاء والخلود للنوم 

اباادأ بتمرياار ياادك اليساارى علااى جسااده لتحفااز طاقااة الهاادوء واالسااترخاء واام ماارر 
راساااما دورات ياادك اليسااارى عكاااك عقااار  السااااعة فاااو  وجهااه دون مالمساااة 

 . اإليحاءتكرر  وأنتوهمية لتحفيز طاقة االسترخاء والهدوء 

الشاخا بطريقاة ال تالور علاى  إيقااظيتوجه عليك  اإليحاءتنهي جلسة  أنبعد 
ان و ساحبات عرراية  إجاراء فهاي اإليقااظطريقاة  أماا  الموجاه لاه  اإليحاءفعالية 

 مع عقار  الساعة على جساده ووجهاه األيمنتمرر كفك  وأنتتقول للشخا 
 إلاى 12ستوقظه مان خاالل العاد التناا لي مان وقل له انك لتحفيز طاقة النشاط 

الاارقم  إلااىوحااين تصاال بالطاقااة والنشاااط واالنتباااه والقااوة  هتشااحن أالنوانااك  1
ان تااانف   كويمكنااا ...اساااتيقظ  .. واحاااد الماااك جبيناااه منبهاااا وقااال لاااه اساااتيقظ

مثلماا  (  ) والوجاه يكاون بااردا وعلاى الجباين أنوالانف  يجاه  أردت إالا بوجهه
االساترخاء والادخول النف  الحار مان الخلاف فاي منطقاة الرقباة يسااعد علاى  أن
الخاارج حيا   إلىبسيطة وسهلة وهي نقل النائم  أخرىوهناك طريقة .النوم  إلى

 ..تيار الهواء البارد الذي سيوقظه طبيعيا 

التي تساعده إلى تدريه مستمر على التمارين يحتاج طاله التنويم الم ناطيسي 
وتنظااايم فاااي التركياااز وعااادم الشااارود والتاااوتر و ياااادة االنتبااااه والتوجياااه الصاااحيح 

 :  وهناك تمارين كثيرة منهااألفكار 

 الوراء إلىالسقوط -أ

                                                 
   039ن:  جاغو بوم  (75)
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نقرتاه وقال  إلاىقف وراء الشخا المراد تنويمه ورع يديك على رفشيه وتطلاع 
 ال.. اء الاااور  إلاااىحاااين اساااحه يااادي ستشااعر ان قاااوة تجاااذبك : "بصااوت حاااا م

  " أنا سأمسككتخف 

بااين انفااه  جااذر  إلااىرااع يااديك علااى ترقااوة المااراد تنويمااه وحااد  جياادا  - 
جادا وان يرخاي عضاالته عينيك وان يكاون منتبهاا  إلىواطله ان يحد  العينين 

 ستساااقط ال األماااام إلاااىحاااين اساااحه يااادي ساااتنجذ  " لاااه وبنبااارة واوقاااة قااال .
 (  ) "تسقط  أنت سأمسككتخف  ال تميل ..تميل أنت..  األمام إلىشعوريا 

 :حول التركيز  األخرىومن التمارين 

ساتجد  اركز عليه واقف   وأنت ادخل في مرفة مظلمة وتخيل كرة المعة ورائك
مان مارة  أكثاركارر التمارين  (وهاي عالماة نجااح التركياز ) الخلاف إلىانك تميل 

مترات سااتجد بااين الحاااجبين علااى بعااد ساانتي أمامااكواام اباادأ بتخياال نفااك الكاارة 
الكبيار فاي  األواركال هاذه الطار  او التماارين لهاا   (  ).األماامانك تنجذ  نحو 

  والتماااارين مدفونااااة فينااااا  أنهاااااتطااااوير القاااادرات الم ناطيسااااية التااااي نملكهااااا اال 
 ...الطاقات التي نملك  بإخراجالمستمر كفيل 

  

                                                 
 85جاغو ن  بوم (71)

  95ن  ل مل    كسه(77)
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 اخلتام

 

 

ة التماارين التاي علياك ممارسايصانع منوماا محترفاا    أنليك من كتاا  ماا  أخيرا
 وأبواباااهبمذاهبااه دراسااة علاام الاانفك  إلااى باإلرااافةتحفااز الطاقااة وتزيااد التركيااز 

تطورات علام  وأخرعرفة مدارم التحليل النفسي متحليل الشخصية و  وباألخا
العلمياة  االنترنيات التنويم وطرقه الحديثة فضال على اناه هنااك الكثيار مان مواقاع

منهاا مواقاع تقادم استشاارات  اإلنكليزياةبالل اة المتخصصة بالتنويم الم ناطيساي 
العلميااة الخاصااة والاادروم  األفااالمومنهااا الااذي يقاادم ودروم ونشاارات مجانيااة 

المواقااااع  إلااااى  فماااان الضااااروري الاااادخول الصااااوتية المطولااااة حااااول هااااذا العلاااام 
الخاصاة  األمريكياة وا المتخصصة التي تملك ترخيصا دوليا كالجمعية البريطانياة

  .م ناطيسيبالتنويم ال

 
 
 ا مـــــامل 

ال دة التغويـة الع ـبية وفـ  االت ـا  الث ـدو  مر ـز الةنـدا  . الراهي  الفقي.   -0

  ،3110لت دة التغوية الع بية 

مر ـز الةنـدا لت دـة التغويـة الع ـبية  ،قو  الـتحة  ا الـ اا : الراهي  الفقي.   -3

3111. 
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مةتبـة جريـر لتهنلـة والنشـر والتوزيـع،  ، فيـز املـوظف  ومةافـأ  : لةسندم هيام -2

 .3110الطبعة األوىل 

 .  00ترلة  ي  شعباي   ام صا م  .التنومي املغناطيسي:  الد توم الو   جاغو -1

ومي املغناطيســي ترلــة ماــد ااــةندم و ااتةشــا  أغــوام الــ ه  والتنــ :اليــ   ا ــو - 

 .  00 ام الهنالية العراا   -أم اي اليثوي  

 .3112 ام اإلاراع األم ي   -زيا  اتي اهراي التنومي املغناطيسي  - 

 ام األفـــــاا  –طبـــــي نفســـــ  النفســـــ  الالريفتو ســـــولوجي :اـــــامية محـــــز  اـــــزام  -  

   00 3اءديد  ط

املغناطيسـي ترلـة يواـف مي اليـ  ااـعد  اةوا مـو  و واـيتي ماميـونز التنـومي - 

 .م ر الث تاميخ -امل اسة العرالية احلديثة

اتــ  الــنفة الفســيولوجي الــدام اءامعيــة لتطبااــة  :الــد توم ابــا   هــو  اــوي -0

 0 00والنشر ال وا لبناي 

 ام الرضـواي  -فـ  ال ـحة وطـو  العهـر والتـداوا الـاأللواي  :ابد الركو  محـز  -01

 .3111اوميا –
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 –اتســــتة اــــامل  املعرفــــة  –ابــــد الســــتام  الــــراهي  العــــثى النفســــي احلــــديي .  -00

 .1 00الةوي  

شـــعاع لتنشـــر والعتـــوم تتـــي اـــومية / مع ـــ  العتـــوم النفســـية  :فـــا ر ااقـــ .  -03

3112 

ـــث  اـــرية  :مـــامو أوميـــف -02 ـــة ترلـــة هي  ام  مشـــ  لتطبااـــة ط   -القـــدماا اخلفي

0000. 
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