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 مقدمة
 

 ھذا مجاني. إذا كنت قد دفعت مقابل ھذا الدلیل ، فربما تم خداعك. لقد جعلتو منظمھذا دلیل 
لمبتدئین بسیًطا وسھل المتابعة قدراإلمكان. إذا اتبعت ھذه الخطوات ، فستبدأ رحلة لدلیل ال

 .ظلك عالج
الظل. لقد قمت فقط بتضمین ممارستي الخاصة ،  عالجھناك العدید من الطرق المختلفة للقیام ب

 بھ. أنصحألنھ من المھم أن أبقى صادقًا عن طریق الوعظ بما أمارسھ بدالً من ممارسة ما 
 

ً لیس لدي شھادة في الطب. أنا لس ً  ت طبیبا ً  نفسیا ً نفسی أو معالجا ً أو معالج ا ً مرخص ا كما أن  . ا
،  *enantiodromiaمع النموذج األصلي للدكتور كارل جي یونغ ، و  ال یتعامل الدلیلھذا 

 األحالم وتحقیق
أن یساعدك ، أدركت فجأة أنني بحاجة إلى كتابة ھذا الدلیل. آمل بصدق  2020في دیسمبر 

 . ھذا الدلیل بطریقة ما
 .نت ذات قیمة ، أنت كافیة /كافي ، أنت جمیل/جمیلةأأنت محبوبة /محبوب ، 

 
 
 

 !بالحب والخیر
 زون جان 

 الملقب بالممارس النفسي  
 

With love and blessings! 
Zon Jan 
 a.k.a Inner Practitioner  

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Enantiodromia*.میل األشیاء إلى التغییر إلى أضدادھا ، خاصة كمبدأ تحكم مفترض للدورات الطبیعیة والتطور النفسي : 
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 الظل؟ عالجما ھو 
 

الجزء الالواعي من نفسك. الجزء الالواعي من  واحتواءالظل ھو عملیة تحدید وفھم  عالج
". إن ذاتك في الظل لیست مظلمة ولكنھا غیر ةظل الذات  او الذات الخفیّ   نفسك یسمى "

 .ظالل كثیرة ، كما أن ظل ذاتك لدیھ واعیة
 

دى الحیاة. عملیة تستمر م ھيالظل محرج للغایة وغیر مریح ومؤلم.  معالجةكون ییمكن أن 
ً م بھا وفقیمكنك القیا ً لوقتك وجدولك الزمني. أحیان ا  عالجیكون من السھل والسریع إكمال  ا

لعمق طبقات الظل ، ستقضي الكثیر من  اً معین. لكن في بعض األحیان ، نظر الظل على ظل
 .عالج ظل واحد الوقت على 
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 الظل بعالجقیام البعض فوائد 
 

 .قدر أكبر من اإلبداع .1
 .صحة بدنیة أفضل .2
 .طاقة حیاة أفضلتدفق  .3
 .تحسین الوعي الذاتي .4
 .زیادة النضج العاطفي .5
 .تصبح أكثر حریة ، وعي ، وتكامل .6
 .تحسین العالقة مع نفسك واآلخرین .7
 .لدیك عمق في الفھم  والحب  والتعاطف مع نفسك واآلخرین .8
 ... وغیرھا  .9
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 الظل عالجبعض النتائج المحتملة لعدم القیام ب
 القلق المستمر. .1

 الناس.انتقاد  .2

 عدم النضج العاطفي . .3

 افتقار في الطاقة والعاطفة. .4

 التمسك بشعور عدم االنتماء. .5

 متالعب ومزیف. تبدو وكأنك شخص .6

 عالقاتك وعملك.عدم االتساق  في  .7

 صعوبة في االتصال مع نفسك واآلخرین. .8

 ... وغیرھا .9
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 الظاللأفكار  من بعض
 :من ظلكھنالك العدید من األفكار التي یمكن أن تأتي 

 أدرج ھنا  بعض األمثلة:
 "أنا أكره الرجال."
 "أنا أكره النساء."

 "أنا غیر محبوب."
 "أحب استغالل الناس."

 "أحب أن ألعب دور الضحیة."
 "أعتقد أن الرجال ضعفاء."

 ."النساء ضعیفات"أعتقد أن 
 "أعتقد أنني أفضل منھا."

 "أعتقد أنني أسوأ منھ."
 "یجب أن أبدو كأنني ذكي."
 "آمل أن یموت الضعیف."

 "أحب التظاھر بأنني بريء."
 "أحب اللعب بقلوب الناس."

 ."أكاذیبيمن  اتھرب"أنا أحب أن 
 ."دل الذكاء یجب أال ینجبوا أطفاالً "األشخاص الذین یعانون من انخفاض مع

 ."األفضل"أنا أستحق المزید من المال ألنني 
 ."أرید"أحب أن أجعل اآلخرین یفعلون ما 

 بالرضا عن نفسي." ألشعراآلخرین  إلرضاء"أحتاج 
 "ألمي أسوأ بكثیر من ألم اآلخرین."

 اآلخرین إلعطائي ما أرید."التالعب ب"أحب 
 األحمق."من ھذا القرف /أھزم ھذا  للماضي التخلص العودة"أتمنى 
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 بعضاً من مشاعر الظل
 .ھناك العدید من المشاعر التي یمكن أن تأتي من ظلك

 
 وھنا بعض األمثلة:

 ".نا اكره نفسي"أ

" ً  ".بعدم األمانأشعر ما  غالبا

"  ً  ".أنني غیر مھمأشعر ما  غالبا

"  ً  ".باإلحباطأشعر ما  غالبا

 ".أشعر بالرغبة في قتلھ"

"  ً  ".بالدونیة تجاه اآلخرینأشعر ما  غالبا

"  ً  ".أشعر انني أفضل من اآلخرینما  غالبا

 ".أبداً أحد یحبني ھ لن أشعر أن"

"  ً  ".ال أحد یستلطفني أنأشعر ما  غالبا

 ".أن لعب دور صغیر مناسب لي أشعر"

"  ً  ".باالنفصال عن اآلخرینأشعر ما  غالبا

"  ً  ".أن اآلخرین ضديأشعر ما  غالبا

"  ً  ".فیھ الكفایة بما اً أنني لست جیدما أشعر  غالبا

"  ً  ".ما أشعر أنني ال أنتمي إلى أي مكان غالبا

 ."غیر جدیركوني باالرتیاح أشعر "

 "أشعر بأنني محبوب عندما یھتم الناس بي."
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 وفق ممارساتي الذات ظل عالجطریقة 
 

 الظل التي أمارسھا: طریقة عالجھذه ھي 
 ) .Pranicتنفس برانك (القیام ب. 1
 .حدد ُمرادك. 2
 . حدد ظلك.3
 . ادرك واشعر بمشاعرك السلبیة.4
 . افھم ظلك.5
 مشاعرك السلبیة. استشعر. 6
 االندماج مع ظلك .. 7
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 تنفس برانك -قبل أن تبدأ 
سیزید تنفس برانك من طاقة حیاتك ، ویقلل من التوتر ، ویریحك ، ویخفض معدل ضربات 

ً تدریجی فكركالعضالت األساسیة ، ویثبت  ثباتن ، ویحسّ  لدیك القلب وضغط الدم تنفس . ا
 .ظلك عالجل اً مفید جد برانك

 
 اغلق فمك −
المس حلقك (الجزء العلوي من الفم) بلسانك. سیؤدي ذلك إلى توصیل قنوات الطاقة  −

 األمامیة والخلفیة لجسمك
 الحجاب الحاجز من خالل أنفكاستخدام تنفس ب −
 7العد (في عقلك ) حتى الرقم  خذ شھیق طویل لفترة  −
 1احبس نفسك  وعد (في عقلك ) حتى الرقم  −
 7(في عقلك ) حتى الرقم   اخرج الزفیر لفترة العد −
 1 استرح لفترة العد حتى  −
 كرر العملیة  −

 
 . 1 –7-1 –7ھذه طریقة تنفس برانك 

 
زید من طاقتك تس ا. ھذا أكثر صعوبة ، لكنھ3-6-3-6إذا استطعت ، یمكنك  تجربتھ للفترات  

 .1-7-1-7أكثر من 
 
 

  .دقائق  10-3الظل ، قم بتنفس برانك لمدة  عالجقبل القیام ب
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 حدد ُمرادك –قبل أن تبدأ 
 جدافعّالة  ، فھي النیّةاستخدم  ظاللك. مع  واالندماجفھم واللتحدید  ُمرادكحدد في كل مرة 

 الالواعي والكون بما ترید.تستطیع أن  تخبر عقلك 
ظاللك ، كلما استجاب عقلك الالواعي والكون  مع تفھم وتتوحدللتعرف وكلما حددت ُمرادك 

 لمساعدتك.
 

 وھنا بعض األمثلة:
 أرید أن أقبل وأحب ظلي. −
 أرید تحدید وفھم ظلي والتوحد معھ. −
 من خالل اإلقرار بنوري وظالمي الداخلي. أرید أن أصبح متكامالً  −
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 ظلك حّدد
 

 یمكنك التعرف على ظلك بالطرق التالیة:
 
 المتكررة. كمشاعر. انتبھ ل1

 .عندك العاطفیة المتكررة. انتبھ إلى ردود الفعل 2

 .لدیك مشاعر اللوم والحكم والخزي والتوقعل. انتبھ 3

 .لدوافعك . انتبھ 4

 . إجراء محادثة صادقة مع نفسك من خالل الكتابة.5

 .التدوین . 6
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 انتبھ للمشاعر المتكررة
مشاعر مختلفة. لذلك ، المفتاح  فيعادة ما یكون لمشاعرك أنماط ، وسوف تتنقل دون قصد 

 ھو االنتباه للمشاعر المتكررة.
 على سبیل المثال:

ً . غالب1  ما أشعر بعدم األمان. ا

 .(تافھ /غیر مھم) . أشعر في كثیر من األحیان أنني بال قیمة 2

 ما أشعر بأنني غیر محبوب. . كثیراً 3

 ما أشعر أنني ناقص. . كثیراً 4

 . أخرى ...5

 
ً ھا معتقدات الظل الخاصة بك (غالبإن -لوجود ھذه المشاعر المتكررة ھناك سبب  ما تسمى  ا

 المعتقدات المحدودة) والتي تدعمھا ظاللك.
ً مثال ، إذا كنت تشعر غالبعلى سبیل ال ، فھذا ھو اعتقادك في بأنك غیر مھم  ال قیمة لك  ا

صورة معكوسة لك (ظلك) باعتباره  "انك غیر مھم "الظل. یمكنك التفكیر في ھذا الشعور 
 الداخلي. بحثكمحور لیصبح 

 مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت. صبوراً كن 
لدیك بعض المشاعر السلبیة ألن ھذا الظل ال یتطابق مع  ربما تنشأبمجرد تحدید ظلك ، 

 .لنفسكصورتك 
مشاعرك السلبیة.  تستشعرإذا كانت لدیك بعض المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن 

 خالف ذلك ، فإن الخطوة التالیة ھي فھم ظلك.
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 المشابھةانتبھ إلى ردود الفعل العاطفیة المتكررة في المواقف 
ً فعل العاطفیة تأتي من ظلك. أحیانلیست كل ردود ال یكون رد فعلك العاطفي رد فعل "مناسب"  ا

للموقف الذي تستحضره ، لذلك ، ركز على ردود الفعل العاطفیة المتكررة في المواقف 
 المماثلة.

 
ستعمل بعض المواقف على تنشیط ظلك ، وستواجھ ردود فعل عاطفیة متكررة. على سبیل 

، االنزعاج الشدید ،  االحباطالمثال ، الغضب ، االشمئزاز ، االنزعاج ، الخوف ، الحزن ، 
 شيء یصدمك أو یثیرك ، إلخ.

 
 اً شخص( الشخص إرضاءبعد الناس  لسنوات عدیدة ،  أعمل على إرضاءعلى سبیل المثال ، 

 باإلحباط، فسوف أشعر  إذا لم یفرح ویرضى من ما قدمتھ لھ (في ھذا الموقف)) ما 
ولم  شخص  /إسعاد إرضاءلى معك في كل مرة تعمل ع كرد فعل تكرریعاطفي  اضطراب(

 ).یرضى منك
 

ً من باعتباره نتاجوظلك ضطراب ھذا االللمزج بین باستخدام المثال أعاله ، یمكنك التفكیر  ا
 ظلك ، والذي سیصبح محور تحقیقك الداخلي.

 
 كن كریم مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت.

 
السلبیة ألن ھذا الظل ال یتطابق مع  بمجرد تحدید ظلك ، ربما تنشأ لدیك بعض المشاعر

 صورتك لنفسك.
 

مشاعرك السلبیة.  تستشعرإذا كانت لدیك بعض المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن 
 خالف ذلك ، فإن الخطوة التالیة ھي فھم ظلك.
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 والخزي شخاصواأل حداثعلى األالحكم و  وماللّ انتباھك الى  مشاعر  رّكز
 التي تشعر بھا حیال الظل واالسقاط

یأتي من ظلك. في بعض األحیان  لخزي واألحكام على األحداث اواللوم  مشاعر  لیس كل
 . جسدكطاقة من "انخفاض" ترددات تأتي من األنا أو 

 
 كیفیة بقاء ظاللك كظالل:لعامة  مباديء

 . عندما ال ترید االعتراف بظلك.1

 . عندما ال ترید أن یتم تذكیرك بظلك.2

 ظلك. امتالك. أنت ال ترید أن 3

 لخارج ھو ما ترفضھ داخلك.على ا  حكامأسقطھ من تُ ما  -. أنت ترفض ظلك 4

 

وقع شيء تم أو تھینھُ إلقاء اللوم على اآلخرین أو الحكم علیھم أو تُ تقوم بمن دون وعي یمكن 
 العامة. المباديءھذه  سببھ ھممن
 

 :من دون وعيوقد  على سبیل المثال
 .كبظل تلوم اآلخرین لتذكیرھم  −

 .على سمات معینة لظلك اً الحكم على اآلخرین بناء −

 .ظلك امتالك ألنك ال ترید اآلخرین تُخجل −

 .اآلخرین ألنك ترفض ظلك تنبذ −
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،  والخجل،  خاصالمفتاح ھو االنتباه إلى شكل مشاعر  اللوم ، والحكم على االشیاء واالش
 .واالسقاط

 
 :على سبیل المثال

اعتدت إلقاء اللوم على اآلخرین ألنھم جعلوني أشعر بعدم األمان ، لكنني لم أدرك قبل التفاعل 
 معھم أنني شعرت بالفعل بأنني لست جیًدا بما فیھ الكفایة ، والذي كان یسببھ ظلي.

 
بالھشاشة ألنني اعتقدت أنھم ضعفاء،  ھمیواصدار االحكام علالعیب على اآلخرین اعتدت على 

ھو وسیلة إلخبار  علیھم ونعتھم بالخزيوكنت أخشى إظھار ضعف (ظلي). كان حكمي 
 اآلخرین أنني لست مثلھم.

 
لم یعجبني الكثیر من الناس. لم أدرك أن السبب في ذلك ھو أنني لم أحب نفسي واسقطت 

علیھم  عندما تلوم اآلخرین أو تحكم  ظلي.على اآلخرین ، وھذا جاء من  كرھي لذاتي الداخلیة
، انتبھ إلى عالمك الداخلي وافحصھ لفھم السبب. سیكشف ھذا عادةً أو تعیب علیھم أو تنبذھم 

 عن ظاللك.
 

 مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت. صبوراً كن 
 

طابق مع بمجرد تحدید ظلك ، قد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة ألن ھذا الظل ال یت
 صورتك الذاتیة لنفسك.

 
مشاعرك السلبیة.  تستشعرإذا كانت لدیك بعض المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن 

 خالف ذلك ، فإن الخطوة التالیة ھي فھم ظلك.
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 المحفزات والدوافعانتبھ إلى 
ً ز أیضیكون المحفّ  . قدتلتئم لجروحك التي لم النھایات العصبیة الحساسة قد تكون دوافعك ھي   ا

 طریقة التمییز حسب نوع رد الفعل الُمثار.رد فعل لظاللك. ھو 
 
 

االعتراف بظاللك وتذكیرك بھا ورفضھا ، فإن  "دون وعي"ألنك ال ترید  اً نظر: قاعدة عامة
 .لدیك ما ینطوي على رفض بعض سمات الظل عادةً  الناجمة عنھنوع رد الفعل 

 
 

ً عندما ترى شخص اثارتكسك. قد یتم بأنك عدیم القیمة وال تحب نفعلى سبیل المثال ، تشعر   ا
 یحب نفسھ. في ھذه الحالة ، یأتي الشعور بانعدام القیمة ونقص حب الذات من ظلك.

اعتقادي الالواعي  نأل ،وھشاشتيي أنني أظھرت ضعفلي  أحدھم یوعزعندما  اُثار أن اعتدت
. في ھذه الحالة ، فإن سمة الظل الخاصة بي ارفضتھفنقطة ضعف الحساسیة والھشاشة أن 

  ضعف. عندي ھي  الھشاشة والحساسیةھي التفكیر في أن 
 

 كن صبورا مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت.
 

بمجرد تحدید ظلك ، قد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة ألن ھذا الظل ال یتطابق مع 
 صورتك الذاتیة لنفسك.

 
مشاعرك السلبیة.  تستشعرإذا كانت لدیك بعض المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن 

 خالف ذلك ، فإن الخطوة التالیة ھي فھم ظلك
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 قم بإجراء محادثة صادقة مع نفسك من خالل الكتابة
قد تحدث إلى نفسك من خالل الكتابة. اسأل نفسك بعض األسئلة الصعبة وأجب علیھا بصدق. 

 یظھر ھذا مشاعرك الحقیقیة ونوایاك وظاللك.
 

 :بعض األمثلة
 س: ما الذي أخاف منھ؟

 .ج: لن یحبني أحد
 

 س: لماذا ال أفصح عن رأیي؟
 .ج: أخشى أن ال یوافقني بالرأي  اآلخرون

 
 س: لماذا ال أجرب أشیاء جدیدة؟

 .ج: أخشى أن أفشل وأبدو كأنني أحمق
 

 ما ال أوافق؟س: لماذا أتفق مع اآلخرین عند
 ج: إذا اختلفت معھم  بالرأي، فقد ال یحبونني.

 
 

صبحت أس ھناك جواب صحیح أو خاطئ. كلما استمر في طرح أسئلة صعبة على نفسك. لی
 ترتاح تدریجیاً في ھذه العملیة ، ستظھر مشاعرك الحقیقیة ونوایاك وظاللك تدریجیاً.
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 على سبیل المثال:

 اقول ال؟ن أستطیع أس: لماذا ال 
 خاف أن أقول ال.أج: ألنني 

 
 أن أقول ال. خافأس: لماذا 

 ج: ألنني إذا قلت ال ، فلن یحبني اآلخرون.
 

 یحبني اآلخرون؟ س: لماذا أخشى أالّ 
 ج: ألنني ال أحب نفسي.

 
 حب نفسي؟أس: لماذا ال 

 .ليال قیمة نھ أ ج: ألنني أعتقد
 

 أنني ال قیمة لي. جاء ھذا من ظلي. يدادخل في  أعماقي ، أعتقأھي.   ھا
 

 كن صبوراً مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت.
 

بمجرد تحدیدك لظلك ، قد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة ألن ھذا الظل ال یتطابق مع 
 صورتك الذاتیة لنفسك.

 
مشاعرك السلبیة.  تستشعرإذا كانت لدیك بعض المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن 

 خالف ذلك ، فإن الخطوة التالیة ھي فھم ظلك.
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 التدوین
 

 .اكتب ما ال یعجبك في اآلخرین
 :على سبیل المثال

 ".ھو وقح"

 ".اً إنھا ال تستمع أبد"

 ".یتحدث دائما عن نفسھ"

ً حبطني دائمإنھا تُ "  ".ا

 ".مضمون أبداً إنھ غیر "

 ".إنھا ال تحبني"

 .إلخ

 
سھا. لیس ھناك . دع یدك تكتب من تلقاء نفستبدأ ترتاح لذلكاكتب ما یخطر ببالك. تدریجیا 

 و خطأ.أصح 
 

ً ا. أنت ترفض دون وعي ظاللك وغالبقاعدة عامة: أنت تصّور ما ترفضھ داخلیً   سقطھاتُ ما  ا
 .أن تمتلكھا أو،  تذكیرك بھا أو على اآلخرین ألنك ال ترید االعتراف بھا ،

ً لما تكتبھ. كن صادقانتبھ  ً نظر إذا كنت تتحدث عن نفسك حقأمع نفسك.  ا . على سبیل المثال ، ا
 أنھ غیر مضمون أبداً ، أم أنك تتحدث فعلیاً عن نفسك؟ عنھھل تتحدث 

 
 كن صبوراً مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت.

 
الظل ال یتطابق مع  بمجرد تحدید ظلك ، قد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة ألن ھذا

 صورتك الذاتیة لنفسك.
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مشاعرك السلبیة.  تستشعرإذا كانت لدیك بعض المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن 
 خالف ذلك ، فإن الخطوة التالیة ھي فھم ظلك.
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 مشاعرك السلبیةاستشعر 
 

حددت الظل أو الظل المحتمل ، قد یكون من الصعب مواجھة ھذا الجزء من نفسك ،  وقداآلن 
وقد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة مثل الغضب واالشمئزاز والخوف والشعور بالذنب 

 .، إلخ الخجلوالحزن 
 

الظل ، ال یتعین علیك قبول ھذا الجزء من نفسك ، ولكن من  عالجفي ھذه المرحلة من 
 استشعر. برانكعمیقة أو قم بتنفس  اً مشاعرك السلبیة. خذ أنفاستستشعر وتدرك الضروري أن 

 مشاعرك السلبیة.
 

 یمكنك تجربة الخطوات التالیة لتدرك مشاعرك السلبیة:
 . تنفس.1
السلبیة على سبیل المثال : أنا أشعر بالغضب ، ن تحدد مشاعرك أ. إذا كان بإمكانك بوعي 2

 أنا أشعر بالحزن.
 . قل لنفسك "أنا لست مشاعري السلبیة."3
 . تنفس.4
 . اشعر بھم.5
 .اجعلھم انت . 6
 . تنفس.7
 . قل لنفسك "أنا لست مشاعري السلبیة."8
 تنفس.. 9

 عادة.في الالزفیر یساعد نت تخرج أو تخلي عنھمال -. دعھم یذھبون 10
 تنفس.. 11
 . إذا لزم األمر ، كرر ھذه الخطوات.12
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 عندما تشعر بمشاعرك السلبیة ، احذر من ھذه المیول:
 الحكم على مشاعرك السلبیة. .1
 إنكار مشاعرك السلبیة. .2
 من مشاعرك السلبیة. بالخجلالشعور  .3
 الھروب من مشاعرك السلبیة. .4
 مقاومة مشاعرك السلبیة. .5
 السلبیة.التقلیل من مشاعرك  .6
 إبطال مشاعرك السلبیة. .7
 قمع مشاعرك السلبیة. .8
 التفكیر في مشاعرك السلبیة. .9

 .ةمشاعرك السلبیة غیر موجودأن  التظاھر .10
 .معین بشيءنفسك أنك ال یجب أن تشعر  تخبر .11
 .في القصص أو المعتقدات المتعلقة بمشاعرك السلبیة التفكیر .12

 
عرك السلبیة. انقل تركیزك ال تشعر بمشا إذا وجدت نفسك تفعل ھذه األشیاء ، فتوقف ألنك

 شعر مشاعرك السلبیة.ستتبرفق ل
 

 قواعد عامة:
 مشاعرك السلبیة صحیحة. .1

 ال توجد طریقة صحیحة أو خاطئة لألحساس بشعورك. .2

 شعر بھا.مشاعرك السلبیة تتطلب أن یُ  .3

 ال بأس أن تشعر بمشاعرك السلبیة. .4

 احتمالیة شعورك باالكتئاب.كلما قمت بقمع مشاعرك السلبیة ، زادت  .5
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 .جسمكعلیك أن تشعر بھذه المشاعر السلبیة لتحریر طاقتھا من  .6

 یأتي اإلتقان.س الممارسةمع نفسك. خذ وقتك. مع  صبوراكن  .7
 

 بھذه المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي فھم ظلك. تستشعربمجرد أن 
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 افھم ظلك
الظل المحتمل ، فإن الخطوة التالیة ھي فھمھ. عندما تحاول فھم  اآلن بعد أن حددت الظل أو

یوفرھا لك عقلك  ظلك ، فإن عقلك الواعي لن یحبھ. لذلك ، تجاھل األسباب المحتملة التي
 الواعي  لتستبعد االفكار القادمة مع عقلك الالواعي.

 

 :یمكنك استخدام الطرق التالیة لفھم ظلك .1

 .من خالل الكتابة إجراء محادثة صادقة مع نفسك .2

 .الحظ تفعیل ظلك .3

 اسأل واستقبل اإلجابات من عقلك الالواعي . .4
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 قم بإجراء محادثة صادقة مع نفسك من خالل الكتابة
 

ظلك. تحدث إلى نفسك من خالل الكتابة. اسأل نفسك بعض األسئلة الصعبة وأجب علیھا  دّون
ً  العمل  یمنحك ھذا. یمكن أن يءبصدق. لیس ھناك جواب صحیح أو خاط  لظلك. فھما

 
 :على سبیل المثال

 .كثیرا ما أشعر بأنني بال قیمة. ھذا االعتقاد یأتي من ظلي
 

 س: لماذا غالباً ما أشعر أنني بال قیمة؟
 .ج: ال أعرف. أنني احس بشعور عدم وجود قیمة لي منذ فترة طویلة

 
 س: من متى؟

 ذكر ، ھو احساس منذ القدم لدّي.أج: ال 
 

 منذ الطفولة؟ س:
 .ج: نعم

 
 شعر بأنھ ال قیمة لي ؟أس: ماذا فعل والداي لیجعالني 

 حولھا. یتمحورج: ال أعرف. لكن والدتي دیكتاتور األسرة. كل شيء 
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 س: اذن ، كل شيء عنھا ولیس عني؟
 .ج: نعم

 
 س: بما  یجعلني ذلك أشعر ؟

 .ج: كما لو أنني غیر مھم ، فھي فقط المھمة
 

 أنني غیر مھم ، فكیف أشعر بأھمیتي؟ س: إذا شعرت
 .ج: اللعنة ! ھذا ھو

 
 .كن لطیفا مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت

 
بمجرد أن تفھم ظلك ، قد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة ألن ھذا الجزء منك أصبح واعیًا. 

 .من اآلن فصاعًدا ، ستكون مشاعرك أعمق
 

لسلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن استشعار مشاعرك السلبیة. إذا كانت لدیك بعض المشاعر ا
 .خالف ذلك ، فإن الخطوة التالیة ھي االندماج مع ظلك
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 ظلكلتفعیل ال راقب عملیة
 

"الصحیح". انتبھ إلى وقت تنشیط ظلك  الوضعیعمل ظلك في الخلفیة وسیتم تنشیطھ في 
 .الذي أنت فیھ الوضع وراقب

 
ً كان اعتقادك في الظل ھو أنك غالبعلى سبیل المثال ، إذا  بما یكفي ،  اً ما تشعر أنك لست جید ا
 .بما یكفي اً تشعر أنك لست جید متى فاحرص على االنتباه 

 
 بما یكفي عندما ینتقد اآلخرون عملك؟ اً ھل تشعر أنك لست جید
 بما یكفي عندما یمدحك اآلخرون؟ اً ھل تشعر أنك لست جید

 سلطة؟أشخاص ذوي بما یكفي عندما تتفاعل مع  اً تشعر أنك لست جیدھل 
 

تنشیط ظلك . إذا لزم األمر ، اكتبھا. أنت  علیك أن تحدد بوضوح الظروف التي تعمل على 
. كلما جمعت المزید من األدلة ، معالجتھاآلن محقق یجمع القرائن حول ظلك الذي لم یتم 

ً ستفھم ظلك   .تدریجیا
 

 مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت صبوركن 
 

بمجرد أن تفھم ظلك ، قد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة ألن ھذا الجزء منك أصبح واعیًا. 
 من اآلن فصاعًدا ،  مشاعرك ستصبح أعمق.

 
إذا كانت لدیك بعض المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن تستشعر مشاعرك السلبیة. 

 مع  ظلك. ج، فإن الخطوة التالیة ھي االندماك خالف ذل
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 عقلك الالواعي
 

عقلك الالواعي یشبھ الكمبیوتر العصبي الموجود في جمیع أنحاء جسمك. یتحكم في دقات 
قلبك، وتدفق الدم ، ووظائف المخ ، وما إلى ذلك. كما أنھ یتحكم في تدفق طاقة الحیاة في 

 ویخزن عواطفك وذكریاتك وسلوكیاتك ومعرفتك. دكجمیع أنحاء جس
 

أھم جانب في عقلك الباطن ھو حمایتك ومساعدتك على البقاء على قید الحیاة. إنھ یحمیك من 
خالل قمع األفكار المؤلمة  أو المعتقدات أو المشاعر أو العواطف أو الذكریات المضطربة ، 

 . لذلك ال تحتاج إلى تجربة ھذا األلم بوعي
 

، قامت والدتك بحبسك في الخزانة. كنت غاضبا منھا.  اً رسبیل المثال ، عندما كنت صغیعلى 
لقد كبت عقلك الالواعي غضبك وذاكرتك لھذا الموقف ، لذلك ال تشعر بھذا األلم. بمرور 
الوقت ، قد یكون ھذا الغضب غیر المعترف بھ قد تسبب في نوبات ھلع لدیك ، ولم تكن تعرف 

 السبب.
 

عقلك الالواعي كل ما حدث لك ، كما أنھ یعرف ظلك ویفھمھ. یمكنك أن تطلب وتتلقى یتذكر 
 اإلجابات من عقلك الباطن.
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 الالواعياسأل واستقبل اإلجابات من عقلك 
 

 تأكد من أن جسمك رطب بشكل صحیح.
 

 اضطجع.
 

 تنفس بعمق أو قم بتنفس برانك  إلرخاء جسدك وتھدئة عقلك.
 

 لمعرفة الجواب . اسأل نفسك السؤال  صادقة ،برغبة 
 

 اشعر بجسدك.
 

وطبیعي تماًما. ال بأس أن تغفو.   عاديفي البدایة ، قد ال تشعر بأي شيء في جسدك. ھذا 
 اعطي االنتباه للمشاعر في جسدك.

 
 الطرق التالیة:من خالل یمكن لعقلك الالواعي التواصل معك 

 . االحاسیس.1
 . الذھنیةصور ال. 2
 األلم الجسدي.. 3
 . االنطباع.4
 . عدم الراحة الجسدیة.5
 .بشيء ما بشكل مفاجيء للوعيخروج معرفة . 6
 تمتم بشيء.. فجأة تُ 7
 . تسمع صوت شخص ما من الماضي (عادة من طفولتك).8
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 أھم شيء ھنا ھو أن تثق بھذه األشیاء.
 

 ثق بالشعور الذي یظھر عند القیام بذلك.
 

 تظھر عند القیام بذلك. الذھنیة التيثق بالصورة 
 

 ثق بالمعرفة المفاجئة عند القیام بذلك.
 

 تمتم بھ فجأة عند القیام بذلك.ثق بما تُ 
 

 ثق بالصوت الذي تسمعھ من الماضي عند القیام بذلك.
 

 في حالة عدم الراحة الجسدیة واأللم ، یعني ھذا عادةً احتباس الطاقة في المنطقة.
 

 ال تقاومھا.
 .تتقاتل معھا ال

 .منھا ال تھرب
 ھناك. تلیس اال تتظاھر بأنھ

 أمل أن تختفي.تال ت
 

 استرخي.
 تنفس.

 استسلم لھا.
 واجھھا.

 إقبلھا.
 دعھا تحدث بشكل طبیعي.
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 ضع وعیك برفق على منطقة االنزعاج واأللم واشعر بھ.
 

ألي توقعات  یمكن  حتى إذا كنت قد أجریت ھذه العملیة عدة مرات من قبل ، اطرد أي تفكیر
 أن تحدث ، ألن توقعاتك قد تعیق العملیة.

 
 إذا لم یحدث شيء ، فال بأس  فھذا لیس فشًال .

 
حمایتك منھ ، حظره لولالواعي بالتوقف عن قمعھ من خالل القیام بذلك ، فإنك تخبر عقلك ا

 مما یؤدي إلى إطالق الطاقة المحتجزة في تلك المنطقة.
 

كلما أطلقت الطاقة المحتجزة ، كلما تواصل عقلك الالواعي معك من خالل الطرق المذكورة 
 دعھا تحدث بشكل طبیعي. قسریاً إطالق الطاقة المحاصرة، أعاله. ال یمكنك 

 
 كن صبوراً مع نفسك. قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت.

 
منك أصبح واعیًا.  ألن ھذا الجزءبمجرد أن تفھم ظلك ، قد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة 

 ، ستكون مشاعرك أعمق. اً من اآلن فصاعد
 

إذا كانت لدیك بعض المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي أن استشعار مشاعرك السلبیة. 
 خالف ذلك ، فإن الخطوة التالیة ھي االندماج مع ظلك.

 
 
 

 
 
 
 
 
 



33 
 

 مثال على التواصل مع عقلك الالواعي
 

ً غالب ← ظلي  .بما فیھ الكفایة اً ما أشعر أنني لست جید ا
 

 .عرف لماذا .  أعلم أن عقلي الالواعي یعرف السبب. أحتاج عقلي الالواعي لیخبرني لماذاأال 
 

 .أنا مستلقي
 
 .خذ بعض األنفاس العمیقة إلرخاء جسدي وتھدئة عقليأأ
 

ً ى نفسي السؤال: "لماذا أشعر غالبعندما استرخي ، أطرح عل  "بما فیھ الكفایة؟ اً أنني لست جید ا
 

 معرفة السبب .اتمنى من كل قلبي ثم  
 .برفق وعیي على جسدي اضع

 
 .ال شیئ

 
 .أكرر ھذه العملیة خمس مرات

 
 .ال شیئ

 
ً  أمارس ھذه  .العملیة كل یوم لمدة شھر تقریبا

 
 ال شیئ.

 
 .ذات یوم ، فجأة رأیت صورة

 
في  100من  98للغایة ألنني حصلت على عالمة  كانت لي عندما كنت صغیراً. كنت مبتھج 

 .اختبار الریاضیات. بفرح ، أخذت ورقة اختبار الریاضیات إلى المنزل لتراھا والدتي
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" كنت أرید أن أجعلھا  عالمة ثمانیة وتسعین بالمائة ، لقد حصلت على  يقلت "یا أمي! انظر
في المرة  مئة من مئةمة كاملة حصل على عالأببرود وقالت ، " تكون فخورة بي. نظرت إليّ 

 ".القادمة
 

 .فرأیت نسختي الصغیرة حینذاك وقد  أصیبت بخیبة أمل كبیرة وتأذت 
 

 .بما فیھ الكفایة  اً یت نفسي أفكر وأشعر أنني لست جیدثم رأ
 

 !بما فیھ الكفایة اً جید ستُغرس بداخلي شعور بأنني ل في تلك اللحظة ،
 

 ة: "أنت جیدوقلت لھا عانقت نفسي"بالعقل الواعي" ، الذھنیة الصورة ھذه مباشرة بعد حینئذ
 ".ةأنت محبوب ، أنت جمیلة ،نت ذات قیمةأ ، الكفایة بما فیھ

 
 أخذت نفسا عمیقا وأطلقت الصعداء.

 
أنني لست جیًدا بما فیھ بقي شعور  في بعض األحیان بعد أن أدركت فجأة ھذه الحقیقة عني ، 

راجع كتابي "دلیل  – الداخلي بعملیات الشفاء، قمت  ھذه الجزئیةلعالج . یراودني الكفایة
 .   ”.The Beginner’s Guide to Inner Work“الداخلي" لالستشفاءالمبتدئین 

 
. ومع ذلك ، لن یخوض ھذا وحبھ ماضیكتكرار ھذه العملیة الحتضان ویمكنك االستمرار 

 الطفل الداخلي.و االستشفاءعمال أالدلیل في مزید من التفاصیل ، ألن ھذا ضمن نطاق 
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 مشاعرك السلبیةاستشعر 
 

اآلن بعد أن تعرفت على ظلك وفھمتھ ، فقد یكون من الصعب مواجھة ھذا الجزء من نفسك ، 
وقد یكون لدیك بعض المشاعر السلبیة مثل الغضب واالشمئزاز والخوف والشعور بالذنب 

 .والحزن والعار ، إلخ
 

ج الظل ، ال یتعین علیك قبول ھذا الجزء من نفسك ، ولكن من في ھذه المرحلة من عال
ً عمیقة أو قم بتنفس برانك. واستشعر  الضروري أن تستشعر مشاعرك السلبیة. خذ أنفاسا

 .مشاعرك السلبیة
 

 :یمكنك تجربة الخطوات التالیة لتستشعر مشاعرك السلبیة
 .تنفس .1
على سبیل المثال ، أشعر بالغضب  ، إذا كان بإمكانك تحدید مشاعرك السلبیة بوعي .2

 .والحزن
 ".قل لنفسك "أنا لست مشاعري السلبیة .3
 .تنفس .4
 .استشعر مشاعرك  .5
  .توحد مع مشاعرك .6
 .تنفس .7
 ".قل لنفسك "أنا لست مشاعري السلبیة .8
 .تنفس .9

 .) الزفیر یساعدبالعادة  طردھا من خالل   - دعھا تخرج منك .10
 تنفس .11
 إذا لزم األمر ، كرر ھذه الخطوات. .12
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 عندما تشعر بمشاعرك السلبیة ، احذر من ھذه المیول:
 . الحكم على مشاعرك السلبیة.1
 . إنكار مشاعرك السلبیة.2
 مشاعرك السلبیة. من الخجل. 3
 . الھروب من مشاعرك السلبیة.4
 . مقاومة مشاعرك السلبیة.5
 . التقلیل من مشاعرك السلبیة.6
 . إبطال مشاعرك السلبیة.7
 السلبیة. . قمع مشاعرك8
 . التفكیر في مشاعرك السلبیة.9

 .ةمشاعرك السلبیة غیر موجودأن . التظاھر 10
 بطریقة معینة. ال تستشعرھایجب أن  أن تخبر نفسك أنھ . 11
 . التفكیر في القصص أو المعتقدات المتعلقة بمشاعرك السلبیة.12

 
ك السلبیة. اسحب تركیزك إذا وجدت نفسك تفعل ھذه األشیاء ، فتوقف ألنك ال تشعر بمشاعر

  برفق لالستشعار  بمشاعرك السلبیة.
 

 قواعد عامة:
 مشاعرك السلبیة صحیحة. .1
 ال توجد طریقة صحیحة أو خاطئة للشعور. .2
 مشاعرك السلبیة تتطلب أن یُشعر بھا. .3
 ال بأس أن تشعر بمشاعرك السلبیة. .4
 باالكتئاب.كلما قمت بقمع مشاعرك السلبیة ، زادت احتمالیة شعورك  .5
 علیك أن تشعر بھذه المشاعر السلبیة لتحریر طاقتھا من نظامك. .6
 . مع نفسك. خذ وقتك. مع التدریب یأتي اإلتقان كن صبوراً  .7
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 . بمجرد أن تشعر بھذه المشاعر السلبیة ، فإن الخطوة التالیة ھي االندماج مع  ظلك
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 ظلك االندماج مع 
 

االندماج . قد یكون االندماج معھالخطوة التالیة ھي  ، ذلكتفھمھ كواصبحت  ، لقد حددت ظلك
ً محرج اً ظلك أمر مع  یمكن أن تجعل األمر  التالي للغایة وغیر مریح ومؤلم ، لكن الخطوات ا

 أسھل قلیالً.
 

 فیما یلي خطوات دمج ظلك:
 حب الذات. توكید. 1
 الذات. ظل حب توكید. 2
 مع ظلك. وتفاھم تراضى. 3
 انتبھ لظلك عندما یظھر.. 4
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 حب الذات اتتوكید
 

 عقلك الواعي .ھذا من أجل 
 

 أنظر إلى نفسك في المرآة.
 

 ):خرى أیلي (ال تتردد في إضافة توكیدات قل ما 
 أنا كامل.

 .ذات قیمة أنا 
 .كاف  انا 

 . انا جمیل
 

 .احب نفسيأنا 
 .انا اختار نفسي 

 .بنفسيأنا أؤمن 
 بنفسي .انا فخور 

 
 ستحق الحب.أانا 

 أنا أستحق النجاح.
 انا استحق السعادة.
 أنا أستحق الوفرة.

 
 افعل ھذا عدة مرات في الیوم.

 
 حببت  نفسك الواعیة .أ، كلما تقبلت و التمرین كلما فعلت ذلك
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 الذات حب ظل توكیدات
 ھذه التوكیدات من أجل ظلك ( ذاتك الالواعیة).

 
 أنظر إلى نفسك في المرآة.

 
 خرى من عندك):أیلي (ال تتردد في إضافة توكیدات قل ما 

 أنا أحب عیوبي.
 .ندوبي (اثار جروحي)أنا أحب 

 . سلیمةاجزائي  كافة
 

 أنا أحب نوري.
 ي.أنا أحب ظالم

 ي.بنوري وظالم قرّ اُ أنا 
 

 .ذاتيأنا أقبل ظل 
 . ذاتيأنا أحترم ظل 

 .ذاتي أنا أحب ظل
 

 أنا أقبل ظلي.
 حترم ظلي.نا أ

 أنا أحب ظلي.
 

 عدة مرات في الیوم. التمرین افعل ھذا
 منك.اً حببت ظل نفسك  واصبح جزءأكلما فعلت ذلك ، كلما تقبلت و
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 مع ظلك تراضى وتفاھم
اكتب ظلك وفھمك لھ على تطبیق المفكرة الخاص بھاتفك الخلوي. اقرأھا كل یوم. كلما قرأتھا 

 كلما تراضیت معھ بشكل طبیعي.
 

 المثال:على سبیل 
مكان ھذا ظلي. لھذا السبب أصبحت  ،سعاد الناس)إعمل على أ( الناس رضياُ حب أن أأنا 

 للناس:  إرضاء
ً مطلقاو یوافقاني یؤایداني . والداي لم 1  .ا
 من اآلخرین. وإجازةتأیید . خرجت من المنزل للحصول على 2
 .لي وإجازتھمألكسب التأیید اآلخرین  إرضاءأعمل على . 3
 

عر ستش"ا أو بعده ، فارجع إلى  فصل ة ظلكثناء قراءلدیك مشاعر سلبیة أ ظھرت إذا 
 .35مشاعرك السلبیة" في الصفحة 

 
 البشر. في وعاديطبیعي  شیئھذا  ، ال بأس أن یكون لدیك ظالل ،أو خطأ ھناك حرج لیس 

 
 ، ظلك مع االندماجمن خالل التصالح مع ظلك ، تبدأ في  ، فاقد للوعي منكالجزء الظلك ھو 

ً ستصبح أیض ً أكثر تعاطف ا  اآلخرین.مع مع نفسك و ا
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 انتبھ لظلك عندما یظھر 
صبحت على علم فأأنت اآلن  ، أما لـكنت غیر واعي لھ من قب ، ولكن ان دائما معكـظلك ك

 ھذا الجزء من نفسك واعتاد علیھ.على لع كن مطّ  ، ھـب
 

 : ظلكلك كلما ظھر 
 . ال تكرھھ.1
 .. ال تنكره2
 .. ال تقاومھ3
 .. ال ترفضھ4
 . ال تحكم علیھ.5
 . ال تلومھ.6
 .منھ . ال تخجل7
 . ال تھرب منھ.8
 .. ال تقمعھ9

 .. ال تصغره10
 .تعطلھ. ال 11
 . ال تخدر نفسك.12
 .. ال تتظاھر بأنھ غیر موجود13

 
البشر.  في وعادي ھذا جزء طبیعي ، ال بأس أن یكون لدیك ظاللف ، ھناك حرج علیكلیس 

 ، ھذا مجرد ظلي". امم" ؛لى درایة بظلك وذّكر نفسك بلطف ببساطة كن ع
 
 
 

 
  



43 
 

كلما تدربت على إدراك ظلك عند  ، حظة الحالیةإن عملیة  إدراك ظلك ھو االستسالم للّ 
 ظھوره ، كلما تقبلت ظلك كجزء منك.

 
 قد تستغرق ھذه الخطوة بعض الوقت. ، مع نفسك كن صبوراً  ، مع التدریب یأتي اإلتقان
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 قد تستاء من ظلك
 

 من ظلك. عد االندماج مع ظلك ، قد تجد نفسك مستاءاً في بعض األحیان ب
 

 وطبیعي ، ألنك في أعماقك قد تكره ھذا الجزء من نفسك. عاديھذا 
 

ً أحیان  تستاء من والدیك دون وعي ألنك تعتقد أن والدیك ھما سبب ظلك. ا
 

 ظلك. خلف یكون ھذا االستیاء ظالً  یمكن أن
 

 ال تحكم على نفسك بسبب ھذا االستیاء.
 

 كن لطیفا مع نفسك.
 

 ھذا االستیاء. ادرك
 

 .35مشاعرك السلبیة" في الصفحة استشعر ارجع إلى قسم " -االستیاء استشعر ھذا 
 

 .ظل الذات افعل المزید من تأكیدات حب الذات وتأكیدات حب
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 أوقف سلوك ظلك
 

 لقد قبلت ظلك. ، لقد دمجت ظلك ، لقد واجھت ظلك ، لقد فھمت ظلك،  لقد حددت ظلك
 

لب التأیید اآلن ترید إیقاف سلوك الظل الخاص بك. على سبیل المثال ، ترید التوقف عن ط
 ھذا یختص بنطاق الشفاء الداخلي. ، واإلجازة  من اآلخرین

 
 الداخلي". لإلستشفاءیمكنك تنزیل الدلیل المجاني "دلیل المبتدئین 

 
 “The Beginner’s Guide to Inner Work”. 
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 نا أمن 
 

ھاجرت إلى لوس أنجلوس عندما كان ، و ولدت في تایوان ،Zon Jan ) اسمي زون جان (
 عاًما. 13عمري 

 
كنت  -عتدت أن أكون شعر باألمان ،  فیما یلي بعض العناوین  لوصف من اأكنت ضعیفا وال 

ً مُ  ً عاطفیسیئا ً باآلخریننتباه ، ، وطالب لجذب األ  لمن حوليا حب السیطرة ، وأ،  ومتعلقا
ً ، وأحب إرضاء اآلخرین ،  ً ، ونرجسیا ً وكاذباً، ومتالعبا والدعم لتأیید بحاجة ل، و ومتصنّعا

من الناس. لقد جذبت العدید من األشخاص ذوي ترددات الطاقة المنخفضة الذین ألعمالي 
 ت أن أؤذیھم عاطفیاً.یؤذونني ، وتعلم

 
ً عام 33عندما كان عمري  ً متنوراً . قابلت رمكسّ ، كان معظم جسدي  ا شفى جسدي. شخصا

ساعة  26م البوذیة. لقد تحملت المتنور قوى خارقة للطبیعة إلغرائي لتعلّ  ھذا الشخصاستخدم 
النرجسي  يجوھركسر استطاع في النھایة  متتالیة من الضغط الداخلي من ھذا المستنیر الذي 

 ظ قلبي.ایقاو
 

رین ـآلختھ لـتـببــذي سـل األذى الــت كــیت ألنني رأیـد ، بكـــن جدیــدت مـا ولھعند
د من ــي مررت بالعدیــ. على الرغم من أنن ذرت لھمـاتصلت بكل من آذیتھم واعت،  يــولنفس

وقمت بعالج ظلي وشفائي بھدوء الناس  عن اختلیت بنفسي، فقد  فترات االستیقاظ  الروحي
 الداخلي .

 
ً ، سمعت فجأة صوت 2017شرین األول في أكتوبر / ت ً داخلی ا تغریدات أن أنشر یطلب مني  ا

على تویتر. لقد تجاھلت ذلك أربع مرات ولكني استسلمت بعد المرة الخامسة وذھبت إلى تویتر  
Twitter  . لذلك 
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في الغالب. نتیجة لذلك ، لقد  داً ، أصبح عقلي فجأة محای 2017 نوفمبر/ في تشرین الثاني
أصبحت بعض األشیاء الموصوفة في  ، فقد واجھت العدید من التغییرات الداخلیة واالستیقاظ

 . الكتب الروحیة ھي واقعي الداخلي
 

لي  . لقد جلب نا األرض العدید من موجات الطاقة حول العالممّ اُ ت لَ ، أرسَ  2018في فبرایر 
، أصبحت أشیاء كثیرة واضحة. على سبیل  2019بحلول عام ، ف ھذا المزید من التغییرات

 روحي.ي العلى تویتر ھي جزء من عقد ة حقیقتيالمثال ، أعلم اآلن أن مشارك
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Contact Me 
 للتواصل معي

 
Twitter https://twitter.com/MindTendencies2 

 
Instagram https://www.instagram.com/mindtendencies2 

 
Blog https://innerpractitioner.com 

 
Newsletter https://tinyletter.com/Inner_Practitioner 

 
Email innerpractitioner@gmail.com 

 
Buy Me Coffee https://www.buymeacoffee.com/mindtendencies2 

 
Spiritual Twitter Products https://www.spiritualtwitter.com 

  

https://twitter.com/MindTendencies2
https://www.instagram.com/mindtendencies2
https://innerpractitioner.com/
https://tinyletter.com/Inner_Practitioner/
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49 
 

 حقوق النشر
 Zon Jan 2021 تم النشر بواسطة  ©

تعدیلھ بأي شكل ، بما كل الحقوق محفوظة. ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذا الكتاب أو 
في ذلك النسخ والتسجیل أو عن طریق أي نظام لتخزین المعلومات واسترجاعھا ، دون إذن 
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