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ٝ ٤ٌّٕٞ دقظ ٣َٟٞ ٝ ٓٔضغ ُضؼٌف ػ٠ِ ٛيٙ ثُووًر  Telekinesis ٓٞٝٞػ٘ج ث٤ُّٞ ٤ٌّٕٞ ػ٠ِ هوًر] 

هثمَ ًَ ٝثفو ٓ٘ج ك٢ ثٗضظجً ثُظًٜٞ ُٖٔ ٤ُٞ٣ٜج ثإلٗضذجٙ ٝ ثإلٛضٔجّ ثُؼؾ٤ذز ٝ ثُض٢ صنضذأ . 

 

 أصًٌٌْ ٓغ ثُٔٞٝٞع

 ثُض٤ْ٘٤ٌ٤ِِ ثُطجهز ثُطذ٤ؼ٤ز

ثُي٢٘ٛ ٢ٛ ٓؾٌه ْٓأُز  تحريكثُي٢٘ٛ أٌٓ ٟذ٤ؼ٢ ؽوث ٣ٝقوط ُو٣٘ج ؽ٤ٔؼج، ثُووًر ػ٠ِ أهثء ثٍ تحريكهوًر ثٍ

ؽوًٝ ثُوٓجؽ ، كجُؼو٣و ٖٓ ثألدقجط صأًو إٔ ٛ٘جى ٖٗجٟ ؽو ٌٓصلغ ك٢ ٢ٛٝ صؼضذٌ هوًر صجدغز ك٢ . هوًر ػ٠ِ ثُضؼِْ

ٖٓ مالٍ ػوِ٘ج ثُٞثػ٢ ٝ ) ثُِقجء ثُوٓجؿ٢، كٌَ ٓج ٗٚطِـ ػ٤ِٚ دـ٤ٌ ٟذ٤ؼ٢ أٝ مجًم ُِؼجهر ٣قوط ك٢ هثمِ٘ج 

ثُوٓجؽ ٝ ثُٔل) ، (ثُذجٟٖ   ). 

ثُي٢٘ٛ؟ تحريكٓج ٛٞ ثٍ  

ص٠٤ِْ ) ٖٓ ٌٓجٕ إ٠ُ ٌٓجٕ أمٌ دئّضنوثّ هٞر ثُؼوَ ػ٠ِ ثُٔجهر ٤ٕب ٓج  تحريكثُي٢٘ٛ ٛٞ ثُووًر ػ٠ِ  تحريكثٍ

ٝ إٕ ًجٕ دؼٜ ثُ٘جُ ٣ؼضذٌٛج ٓٔجًّجس ؿجٓٞز ٝ ٣ٌٓذز، ٝ ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز (. ثُطجهز ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُؼوَ ػ٠ِ ثُٔجهر 

ك٢ "أٗ٘ج ، ٝ ال ٣ْؼ٢٘ إ٠ُ إػطجء ٝ ؽٜز ٗظ١ٌ ٢ٛٝ (إىث ثّضغ٤٘٘ج ثُْقٌ ٝ صْن٤ٌ ثُؾٖ ُِو٤جّ ديُي) مجٟتز ٤ًِج 

ٝ ٢ٛ ٓالٍٓز ُ٘ج ػِٔ٘ج ىُي أٝ ُْ ٗؼِٔٚ، ًج٢ُٖٔ، . ٝ ُوٗج ؽ٤ٔؼج دٜيٙ ثُٜٔجًر أٝ ثُووًر ٝ ؿ٤ٌٛج ًغ٤ٌ" إػضوجه١

 .ثُضٌِْ، ثُض٘لِ، ٗقٖ دٌَ دْجٟز أِٛٔ٘ج هوًثص٘ج ٝ ٜٓجًثص٘ج ٓ٘و أٍٝ ٣ّٞ ٝ ُْ ٗلٌٌ ك٢ ثُذقظ ػٜ٘ج ٝ صط٣ٌٞٛج

ثٌٌُٜد٤ز أٝ ) دجُطجهز صوٍٞ إٔ ثُطجهز ثُٚجهًر ٖٓ ثإلْٗجٕ  ثُنجٙز( ك٢ ث٤ْ٤٘٤ٌُِ)ثُ٘ظ٣ٌز ثُٖٔضًٌز 

٢ٛ كؼال ًغ٤لز دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز ُوكغ أٝ ّقخ ٤ٕب ٓج أٝ إّضوًثؽٚ ٌُٔجٕ ٓج( ثُٔـ٘ج٤ْ٤ٟز  . 

٢ٕء ٓج  تحريكٓؼظْ ثُ٘جُ ًجٕ ُوجةْٜ أٝ صؼٌكْٜ ػ٠ِ ثُض٤ْ٤٘٤ٌ٤ِِ ػ٢ٌٝ ف٤ش ٣وغ أٌٓ ؿجٜٓ ًئّوجٟ أٝ 

دز صقوط صِو٠ ػ٠ِ ػجصن ثألٕذجؿ ثُٞجؽز أٝ ؽٖ ثُذ٤ش، ك٢ ف٤ٖ ٣ٌٕٞ ٛيث ثُٖن٘ هو ك٢ ثُـٌكز، ظٞثٌٛ ؿ١ٌ

دؼل٣ٞز ٓ٘ٚ هٕٝ إهًثى ىُي تحريكثّضؼَٔ هوًصٚ ػ٠ِ ثٍ . 

 .٣ٌٖٔ ٌَُ ٕن٘ ثإلّضلجهر ٖٓ ٛيٙ ثُِْطز ثُو٣ٞز ػ٠ِ ثُٔجهر ٝ ثُضقٌْ ك٤ٜج ًٔج ٕجء

ثُي٢٘ٛ تحريكٗظ٣ٌز ػ٠ِ ثٍ  

ِٛز ػ٘وٓج ٗلٌٌ دٜج ٝ ٢ٛ ٓٞٛذز مٚز كتز ه٤ِِز ٖٓ ثُ٘جُثُض٤ْ٤ٌ٘٤ِِ ٢ٛ كؼال هوًر ٓي . 

دَ ػ٠ِ ثُؼٌِ صٔجٓج ك٢ٜ هوًر ٗٔضٌِٜج ٗقٖ ؽ٤ٔؼج، ٝ ثُلٌم د٤٘٘ج ٝ د٤ْٜ٘ أْٜٗ ػِٔٞث دٜج ٝ ًٟٞٝث ثّضنوثٜٓج ٝ 

ك٢ ثُقو٤وز، ٗقٖ ؽٔؼج ِٗٔي هوًثس ٗل٤ْز ٓوِٛز. ٗقٖ ال . 

هَ، دطذ٤ؼز ثُقجٍ، ٝ ٖٓ هجٍ ؿ٤ٌ ىُي كٜٞ ٕن٘ ؿ٤ٌ ّإٌٔك ىُي ٤ُضٞـ ثألٌٓ أًغٌ، ًَ ٕن٘ ٓ٘ج ٣ِٔي ع

ٝٓغ ىُي ، كئٗ٘ج ال ْٗضنوّ ًجَٓ ثُوٓجؽ ، دَ ال ْٗضنوّ أكَٞ ؽَء ٓ٘ٚ، ٝ ٗقٖ ْٗضنوّ دؼٜ ثألؽَثء  .١ّٞ

دؼٜ ثُ٘جُ ٣ْضٔضغ دجُلٖ، ٝ ثُذؼٜ ثألمٌ دج٣ٌُج٤ٝجس ٝ ثألًهجّ، ثُٔ٘طن، ثٌُضجدز، ثٌُه٘، . أًغٌ ٖٓ ؿ٤ٌٛج

ٓغَ ثُووًثس ثُ٘ل٤ْز، ك٘قٖ ْٗضؼَٔ ؽَء . ٛيٙ ثألٖٗطز ٗوّٞ دٜج دجّضنوثّ ؽَء ٓنضِق ٖٓ ثُوٓجؽؽ٤ٔغ . إُل...

أ٤ًو إٔ دؼٞج ٓ٘ج فوط ُٚ أٌٓ ؿ٣ٌخ ًإٔ ٣ؼٌف دقوٝط أٌٓ . ٖٓ هوًثص٘ج ثُ٘ل٤ْز ٌُٖ ٤ُِ دٌَ ٟجهضٜج ٝ هٞصٜج

ٕن٤ٚز ثُٖن٘ ثُِي١ صؼٌف ػ٤ِٚ ٓج هذَ فوٝعٚ، أٝ ٣ٌٔ٘ٚ ثُضٌٜٖ د٘ضجةؼ أكَٞ ٖٓ ٓؼظْ ثُ٘جُ، أٝ ٣ضلٌُ ك٢ 

صٞث ٝ ٣ؼٌف َٛ ٛٞ ٤ٟخ أٝ ٣ٌٌٕ ٝ ؿ٤ٌ ىُي، ًَ ٛيٙ ثإلّضنوثٓجس ٢ٛ ٗضجػ هوًصي ثُ٘ل٤ْز ثُٜجةِز ٝ ثُض٢ 

 .صؾَٜ ػٜ٘ج ث٤ُٖب ثٌُغ٤ٌ

صٔجٓج ٓغَ ثُوٓجؽ، ٣ٌٔ٘٘ج إّضؼٔجٍ ثألؽَثء ثُٔؼطِز ػٖ ثُؼَٔ، كجُل٘جٕ ٣ٌٔ٘ٚ صؼِْ ث٣ٌُج٤ٝجس إٕ أًثه ىُي ٝ 

د٘لِ ثُط٣ٌوز، ٣ٌٔ٘ي صؼِْ ثُض٤ْ٤ٌ٘٤ِِ دجُضو٣ًخ ثُٚق٤ـ ٝ ثُضّٞغ ك٢ هوًثصي ثُ٘ل٤ْز ثُطذ٤ؼ٤ز. ك٤ٚثٕضٜو  . 
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) صٔجٓج ًجُطلَ ثُِي١ ٣وٍٞ . ث٤ُٖب ثُٞف٤و ثُِي١ ٣ؾؼِي ؿ٤ٌ هجهً ػ٠ِ ثُضقٌْ ك٢ ٛيٙ ثُٜذز، ٛٞ ػوّ صوضي د٘لْي

ًيُي ثُٖن٘ ثُِي١ . ٤ٕب دنٚٞٗ ث٣ٌُج٤ٝجس، إىث ُٖ ٣ضؼِْ (ال أّضط٤غ صؼِْ ث٣ٌُج٤ٝجس، إٗٚ أٌٓ ْٓضق٤َ 

، ُٖ ٣قَٚ ػ٠ِ ٤ٕب ٝ ُٖ ٢ٔ٘٣ (ال أّضط٤غ إّضنوثّ ثُض٤ٌْ٘٤ِِ، ال أّضط٤غ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٛيٙ ثُووًر) ٣وٍٞ 

ٝ عن د٘لْي ٝ ثُووًثس ثُ٘ل٤ْز ّٞف صأص٢ . ، إىث صٞهق فجال" ثُ٘وو ثُٜجهّ"ًٔج ٣وجٍ أٗش ػوٝ ٗلْي ثألٍٝ . هوًثصٚ

ٟٝ ثألمٌٟإ٤ُي ثُٞثفور صَ . 

ثُي٢٘ٛ تحريك٤ًل٤ز ثُو٤جّ دجٍ  

ثأل٤ٕجء ػٖ ٣ٌٟن هوًصي ثُي٤٘ٛز ك٤ؾخ ػ٤ِي إٔ صٌٕٞ ٛجها ٝ ٙجك٢ ثُيٖٛ ٝ ُو٣ي  تحريكإىث أًهس صؾٌدز 

ٙ ٝ ال٤ٕب ؿ٤ٌٙ، دؼٜ ثألٕنجٗ ٣وٕٞٓٞ دجُضأَٓ هذَ ثُذوأ دجُض٣ٌٖٔ ٢ٌُ تحريكهوًر ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ثُؾْْ ثٌُٔثه 

ُض٣َ٤ًٌقِٚٞث ػ٠ِ ثُٚلجء ٝ ث . 

٣ؾخ ص٣ٌٌِ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٞهش ألٜٗج هو صأمو ٓ٘ي ٝهضج ٣ٟٞال هذَ إٔ صضٌٖٔ ٖٓ ثُضقٌْ دٜيٙ ثُووًر ث٤ٌُٛذز، ٝ ك٢ 

 .ٗظ١ٌ ٣ؾخ مٞٛ ثُضؾٌدز ألٕ ٗضجةؾٜج ّضذٌٜى ك٢ ثُٜ٘ج٣ز

إكؼَ ىُي ٙ ٌٓثًث ٝ صٌٌثًث ٝ ال صلٌٌ ك٢ ٤ٕب أمٌ ؿ٤ٌٙ ٛٞ ٝ ثُٜوف ثُٖٔ٘ٞه ٓ٘ٚ، تحريككٌٌ ك٢ ثُؾْْ ثٌُٔثه 

 .ٝ أٗش ك٢ فجُز إّضٌمجء ٝ ًثفز ٝ ًًٌٙ ٤ٓٞ٣ج، دؼو ًٌٓٝ دؼٜ ثُٞهش ّضالفع ثُ٘ضجةؼ

ٝ ػ٠ِ ٝٞء ىُي كأَّٜ ثألًٓٞ ٛٞ ثُذوأ دجألؽْجّ ثُنل٤لز ًجُوِْ ٝ هفٌؽضٚ ػ٠ِ ثُطجُٝز ٌُٖ أَّٜ ٤ٕب ٛٞ ثُذوأ 

ثُٖٔؼز ٣ٖضؼَ ك٢ ثصؾجٙ ٓؼ٤ٖ، أٝ دوطؼز ٖٓ ثًُٞم، أٝ ػٞه صن٤َِ ثألّ٘جٕ دٞٝؼٚ ك٢ ًٞح ٓجء، أٝ ؽؼَ ُٜخ 

 .ٝ ٝغ ٣ًٖز ك٢ ٍؽجؽز

 

 صٌَٖ ثُطجهز دجُؼوَ

، ٝ ٢ٛ أ٣ٞج ٣ٌٟوز ُضؼِْ ص٤ٌَٖ ثٌٌُثس، ٌَٕ دٌثفز ٣و٣ي ٌَٕ PSI ٢ٛ ٣ٌٟوز صْضنوّ ؿجُذج ُض٤ٌَٖ ًٌثس

ًأُ ٝ صن٤َ إٔ ٛ٘جى ف٘ل٤ز ٖٓ ٟجهضي صٚخ د٤ٖ ٣و٣ي، صِٔب ٣و٣ي ٝ صضقٍٞ إ٠ُ ًٌر، هو ال صٌٟ ًٌر ثُطجهز ٛيٙ 

 كال صوِن ألٜٗج ًدٔج ٓج ٍثُش ٝؼ٤لز ٝ صقضجػ ٣َُِٔو ٖٓ ثُضو٣ًخ، إىث هٔش دض٤ٌَٖ ًٌر ثُطجهز كئٗضذٚ ٤ُو٣ي

كْضٖؼٌ دجُقٌثًر ٝ ثإلًصؼجٓ ك٤ٜٔج ٖٓ ٝهش ألمٌ ُيُي ال صوِن كٜيث أٌٓ ٟذ٤ؼ٢ دْذخ صوكن ثُطجهز إ٤ُٜٔج، ًًٌ 

ػ٤ِٔز ص٤ٌَٖ ًٌر ثُطجهز ك٢ ًَ ٝهش إ٠ُ إٔ صٚذـ هجهً ػ٠ِ ًأ٣ضٜج ػ٘و ىُي ٣ٌٔ٘ي ثُضقٌْ دٜج دإٔ صـ٤ٌ ُٜٞٗج أٝ 

إُل، ّٝضلؼَ ًَ ٓج صأٌٓٛج دٚ...ٌِٕٜج  . 

صٚ٘غ د٘لِ ثُط٣ٌوز ٝ صْضط٤غ دٌٓؾضٜج ػ٠ِ فْخ إًثهصي هًٝع ثُطجهز . 

ٝ ٣طِن ػ٤ِٜج أ٣ٞج إّْ. ٢ٛ صـ٤ٌ إصؾجٙ أٝ فًٌز ثأل٤ٕجء ثُٔجه٣ز ػٖ ٣ٌٟن ثُطجهز ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُؼوَ ٝفوٛج  ( 

psychokinesis) (PK). ٓغجٍ ػ٠ِ ىُي Uri Geller  ثُِي١ ثّضطجع ًٌْ أ٤ٕجء ٖٓ ثُقو٣و كو٠ ػٖ ٣ٌٟن

ٙ ثُطجهز ثُ٘جصؾز إ٤ُٜج، ٝ هو أفوط ٙوث ًذ٤ٌ ك٢ ثألّٝجٟ ثُٜٔضٔز دٜيث ثُؼِْثُض٤ًٌَ ٝ صٞػ . 

صْ ىًٌ ٛيٙ ثُٖن٤ٚز ألٗٚ أٍٝ ٖٓ ُلش ثألٗظجً ُٜيٙ ثُووًر ٝ أهمِٜج ؽٜجٍ ثإلػالّ ثُضِل٢َٗ٣َ، ؿ٤ٌ إٔ  )

دو٢ ثُؾوٍ هجةْ  ثُضؾجًح ثُٔنضذ٣ٌز أًوس أٗٚ ال ٣ِٔي أ١ هوًر دَ ًجٕ ٣وّٞ دنوع ًٔج ٣لؼَ ّقٌر ثُْٔجًؿ، ٝ

 .( فُٞٚ ك٢ ثألّٝجٟ ثُؼ٤ِٔز فض٠ ثألٕ د٤ٖ ٓؤ٣و ٝ ٌٖٓي، ٣ؾوً ثُيًٌ أٗٚ هو ُو٢ صأ٣و ًجّـ ٖٓ هذَ ثُؾًٜٔٞ



 
 .٤ٌُٖؿ دؼٜ ثُظٞثٌٛ ثُـ٣ٌذز ثُض٢ ًجٕ ٣ؼضوو أٜٗج صقوط دْذخ ثألٕذجؿ ٝ ثُؾٖ Telekinesis ٝهو ؽجء

 ٖٓ أ٣ٖ ٗذوأ

ُيُي ّأٗجهٔ ثُؼوذجس . ػٖ دؼو تحريكثػ ثُضؼٌف ػ٤ِٜج هذَ ثُذوأ دضؼِْ ثٍهذَ ثُذوأ ٛ٘جى دؼٜ ثألًٓٞ ثُض٢ صقش

 .ثُض٢ ٣ؾخ ثُضـِخ ػ٤ِٜج ٣ٝؾخ ػ٤ِي ٓٔجًّز ثُضٔج٣ًٖ

 ثُٖي

٢ٛٝ ٛذز ٖٓ هللا دٜج ػ٠ِ . ٛيٙ ثُووًر ٓٞؽٞهر ٝ فو٤و٤ز، ٝ ًغ٤ٌٖٓ ثُ٘جُ ٣ْضنوٜٓٞٗج، ٝك٢ ًَ ٝهش ٝ ٍٓجٕ

ثُؾوثً ثُقجةَ د٤٘ي ٝ د٤ٖ صؼٌكي ػ٠ِ هوًثصي ثُض٢ ّنٌٛج هللا ُي، ٝغ ك٢ ىٛ٘ي إٔ ثُٖي ٣ٖذٚ . ؽ٤ٔغ ثُذٌٖ

ُيُي صِْن ٛيث ثُؾوثً ٝ هػٚ مِق ظٌٜ ُْش دقجؽز ُٖي ك٢ ثُذقظ ػٖ ثُقو٤وز، مجٙز إىث صؼِن ثألٌٓ دووًثصي 

 .ثُي٤٘ٛز

 ثُٔ٘طن

صْ، ٝغ ًَ ٛيٙ الصٚ .فْ٘ج، أٗش صؼ٤ٔ ك٢ ػجُْ ػ٢ِٔ، ٖٝٓ ثُطذ٤ؼ٢ ٓقجُٝش إػطجء ٌٕٝؿ ٓ٘طو٤ز ُٔج ٣قَٚ

ٝ ّضؼِْ أٗٚ ال . ثُٔلج٤ْٛ ٝ ثٌُٖٝؿ ثُؼ٤ِٔز ؽجٗذج، ٝ ػ٘وٓج صضٌٖٔ ٖٓ ٛيٙ ثُووًر ّضٌٟ ٓج ٓوٟ ّنجكز ثُٔ٘طن

 ٣ؾخ أمو ثألًٓٞ ٖٓ ٗظٌر ثُٔ٘طن

 . ٝفوٛج

 ٗوجء ثُوِخ

ثأل٤ٕجء ػٖ دؼو؟ تحريكُٔجىث ص٣ٌو إًضْجح هوًر   

إىث ً٘ش ص٣ٌو ىُي إل٣يثء ثُ٘جُ أٝ ثُضذج٢ٛ أٓج . ٝ ٣ٌٌّصي ٗو٤زػ٘و ثإلؽجدز ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ٗٞث٣جى ٤ٟذز ٝ إ٣ؾجد٤ز 

ثألٙوهجء أٝ ثُ٘ٚخ دٜج ػ٠ِ ثُ٘جُ ٖٓ أؽَ ثُغٌثء ث٣ٌُْغ كِٖ صيٛخ دؼ٤وث ٓغ ىُي ألٜٗج ّضنوُي ك٢ أٍٝ 

ك٢ أٗلْْٜ أال د٤ٌٕٚٝ" إؽؼِٜج صقو٣ج د٤٘ي ٝ د٤ٖ ٗلْي، إؽؼِٜج ٛوكج ُضؼٌف ػ٠ِ هوًر هللا ك٢ مِوٚ . كٌٙز  ". 

 ثُضأَٓ

إػضذٌٙ ٌٕٟ د٤٘٘ج ُٖ ٣أمو ٖٓ ٝهضي ثٌُغ٤ٌ ٗٚق ّجػز ك٢ ث٤ُّٞ ًجك٤ز ػ٠ِ إٔ صٞثٝخ ػ٤ِٜج . ٣ؾخ ػ٤ِي ثُضأَٓ

ٝ هوًثس أمٌٟ ًغ٤ٌر ّ٘ضطٌم ُٜج ك٢ ٓٞث٤ٝغ  تحريك٤ٓٞ٣ج، كجُضأَٓ ٛٞ ثُٔلضجؿ ُضق٤ٌٞ ثُيٖٛ ٌُضْجح هوًر ثٍ

 .أمٌٟ إٕ ٕجء هللا

ػٖ دؼو تحريكفْٖ هوًثصي ك٢ ثٍ  
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ٗلِ ث٤ُٖب " ػٖ دؼو ٢ٌُ٘ ُْ أٗؾـ  تحريكُوو فجُٝش ٝ فجُٝش ٢ٌُ أصؼِْ ثٍ" ٣قَٚ إٔ صْٔغ ثُذؼٜ ٣وٍٞ  هو

٣قَٚ ُِؾ٤ٔغ، ك٢ ثػضوجهْٛ أْٜٗ دجُضٌٕٔ ُٔور أّذٞع ٛٞ ًجف دَ ٛٞ ٝهش ٣َٟٞ، ٝ ٣ض٘جّٕٞ أٗٚ ٣ؾخ ثُٚذٌ ٝ 

ّ٘ٞثس فض٠ ثّضطجػٞث ثُضقٌْ ك٢ ٛيٙ  كجُذؼٜ َُْٜٓ ًٕٜٞ ٝ أمٌٕٝ. ثُٔغجدٌر ُِقٍٚٞ ٛيٙ ثُووًر ثٌُدج٤ٗز

 .ثُووًر

 .ٌُٖ ّأٝغ ُي ٣ٌٟوز صِٞٙي ُٔذضـجى ك٢ ظٌف أّذٞػ٤ٖ ٓج ػ٤ِي إال صضذغ ثُط٣ٌوز ٝ ثُٔغجدٌ ػ٠ِ ثُضٔج٣ًٖ

 .صأَٓ ٤ٓٞ٣ج ُٔور ٗٚق ّجػز أٝ ًدغ ّجػز إٕ ً٘ش ٖٓ ثألٕنجٗ ثُٖٔـ٤ُٖٞ -

هه٤وز 60إ٠ُ  30ٝ ٌٓص٤ٖ إٕ أٌٖٓ ُٔور ٤ٕب ٓج ٌٓر ٝثفور ك٢ ث٤ُّٞ ػ٠ِ ثألهَ أ تحريكفجٍٝ  - . 

 .إصنو ٣ٌٟوز ٝثفور ُض٣ٌٖٔ ٓور أّذٞع ػ٠ِ ثألهَ ٝ إٕ ُْ صٌٟ ٗضجةؼ ّجًر ؿ٤ٌٛج دط٣ٌوز أمٌٟ -

 .ًٖ ٌٓصجؿ، دوٍ إٔ صأمو ثألٌٓ دؾو٣ز إػضذٌٛج صؾٌدز أٝ ُؼذز صوّٞ دٜج، ألٕ ىُي ُٖ ٣أموى أل٣ز ٗض٤ؾز -

ٟ إٔ ص٘ؾـال صْضِْْ دُْٜٞز فجٍٝ ٝ فجٍٝ إٍ - . 

 .ال صٞف٢ ُ٘لْي دأٗي ال صْضط٤غ ثُو٤جّ ديُي، دَ صْضط٤غ عن ديُي -

 Télékinésie ٓج ٣ٌٔ٘ي كؼِٚ ح

 ٓغ ٛيٙ ثُووًر ثُو٣ٞز ٣ٌٔ٘ي

ٓؾالس، ًؤُٝ، )ثأل٤ٕجء  تحريك -  .(إُل...

إُل...ٓالػن، ٕٞى، أهالّ، )٢ٟ ثأل٤ٕجء  - ). 

 .٣ٌٔ٘ي ٙ٘جػز ًٌثس ثُطجهز ٝ ٤ًٜٓج -

ْٓضٞثى ٣ٌٔ٘ي ٝ ف٤ٖ ٣ضووّ  

 .إؿالم ثُ٘ٞثكو ثُٔلضٞفز -

 .إؿالم ثألدٞثح -

 .إٗجًر ثألٝٞثء -

 .٢ًٓ ثأل٤ٕجء ك٢ صؾجٙ ثُ٘جُ أٝ صؾجٙ أمٌ -

 Télékinésie ٖٓ ٣ٌٔ٘ٚ ثُو٤جّ ح

 هو صضْجةَ ٓغ ٗلْي ثألٕ ٝ صوٍٞ ٖٓ ٣ْضط٤غ ثُو٤جّ دٌَ ٛيث ؟

 .ّأؽ٤ذي أٗج ػٖ ّؤثُي ٛيث ٝ دٌَ دْجٟز

 .أٗش ٗؼْ أٗش

 
ثُضٞفو ٓغ ثُٔجهر: ٣ًوز ثأل٠ُ٠ُٝ  

ًًَ ٗظًٌٞ همَ ك٢ فجُز صأَٓ ( ٤ُِ ثُِٜخ ديثصٚ، ٣ٌٔ٘ي ثٌُٓٔ دؼ٤٘٤ي ) ًًَ ٗظٌى ػ٠ِ هجػور ُٜخ ثُٖٔؼز 

الفع صقًٌجس ثُِٜخ ٝ ًهٚجصٚ، صن٤َ إٔ ثُِٜخ إًصذ٠ دي ٝ ثصقو ٓؼي ٝ أٙذـ ػٞٞ ٍثةو ُو٣ي، أفِ دٚ ٝ 

ٙ دُْٜٞز ًٔج صقٌى ٣وى أٝ ًؽِي، إّضٌٔ ك٢ ثُض٤ًٌَ ٝ ثُٔالفظز، ٝػ٘وٓج صقِ تحريكثه٘غ ٗلْي أٗي صْضط٤غ 

هْ . إُل...أٗٚ أٙذـ ػٞٞ ٓ٘ي، فجٍٝ ص٤ٌِٖٚ، دإٔ صؾؼَ ثُِٜخ ظنْ أٝ ٣َٟٞ أٝ ٓضٞٛؼ أٝ صجدظ دوٕٝ فٌثى 

 .ههجةن 10-5دٜيث ثُض٣ٌٖٔ ٓور 

 

ثُضن٤َ: ثُط٣ٌوز ثُغج٤ٗز  
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ث أًهس إٔ صؾو ٌٓجٕ مجٍ ٤ُْجًصي أٓج دجح ثًٌَُٔ ثُضؾج١ً ثُِي١ ٣ٌٕٞ ٓغ ٛيٙ ثُط٣ٌوز ٣ٌٔ٘ي كو٠ ثُضن٤َ، إى

ٓجػ٤ِي ّٟٞ صن٤َ ٌٓجٕ كجًؽ ك٢ ثُؾٜز ث٠٘ٔ٤ُ ُذجح ثًٌَُٔ ثُضؾج١ً هذَ ( هجٕٗٞ ثُؾيح. )ػجهر ٕو٣و ثإلٍهفجّ

٣ؾخ ٤ُ٘ؾـ ثُضن٤َ . أٗش صذقظ ػٖ ٤ٕب ٤َٔٓ صن٤َ ىُي ٝ هو ٝؽوصٚ ٝ أٗش ًٌْٓٝ ٝ كٌؿ. إٔ صنٌػ ٖٓ َُٓ٘ي

ٝ إٕ . إٔ صوّٞ دضقو٣و ٓج ص٣ٌو دٌَ ههز ٝ إٔ صٌٕٞ ٓذوػج ك٢ صن٤ِٚ، إٕ ً٘ش دقجؽز ُٚ صأًو ٖٓ أٗي ّضقَٚ ػ٤ِٚ

ُْ ٣قَٚ كيُي ًثؽغ ألٗي ُْش دقجؽز ٕو٣ور ُٚ أٝ أٗٚ ٤ّأص٢ ػ٠ِ ثُٔوٟ ثُذؼو ك٢ ظٌٝف أفْٖ ٓٔج أٗش ػ٤ِٜج 

 .ثألٕ

ثُوكغ ػٖ ٣ٌٟن ثُطجهز: ثُط٣ٌوز ثُغجُغز  

. ىث ثُض٣ٌٖٔ هْ دٞٝغ دجُٕٞ أٝ ًٌر ػ٠ِ أًٛ ٓ٘ذْطز ٝ ؿ٤ٌ ٓضؼٌؽز عْ هْ دض٤ٌَٖ ًٌر ثُطجهز د٤ٖ ٣و٣يُض٘ل٤و ٙ

  .ٖٝٓ مالٍ ًٌر ثُطجهز ثٌُِٖٔز د٤ٖ ٣و٣ي هْ دوكغ ثُذجُٕٞ أٝ ثٌٌُر هٕٝ إٔ صِْٜٔج د٤وى

٤ٕب ٙـ٤ٌ تحريك  

 هْ دٖقٖ ؽْٔي دجُطجهز -1

 ٝغ فؾٌ ٙـ٤ٌ أٓجٓي -2

ؽٌ ثُِي١ أٓجٓيًًَ ٗظٌى ػ٠ِ ثُـ -3  

 أؿِن ػ٤٘٤ي ٝ صن٤َ ثُقؾٌ أٓجٓي -4

 صن٤َ إٔ ٟجهضي صٔضو ُضضقو ٓغ ثُقؾٌ -5

ثُقؾٌ ٤ٔ٤ُِٖ ػٖ ٣ٌٟن هٞر ثُؼوَ تحريكًًَ ػ٠ِ  -6  

ثُقؾٌ ٤ُِْجً ػٖ ٣ٌٟن هٞر ثُؼوَ تحريكًًَ ػ٠ِ  -7  

 ًًَ ػ٠ِ إػجهر ثُقؾٌ ٠ُِّٞ -8

دؼ٤وث ػ٘ي) ٙ ُِنِق تحريكًًَ ػ٠ِ ثُقؾٌ ٍ -9  ) 

ٙ ٗقٞىتحريكًًَ ػ٠ِ ثُقؾٌ ٍ -10  

 هْ دلضـ ػ٤٘٤ي -11

صقضجػ ُذؼٜ ثُٞهش، ٝ ٣ٌٔ٘ي صـ٤ٌ ثُقؾٌ د٤ٖب ٙـ٤ٌ أمٌ فْخ ًؿذضي 10إ٠ُ  6ُِو٤جّ دجٌُٔفِز  :ٓالفظز . 

ثأل٤ٕجء ثُٚـ٤ٌر تحريكثأل٤ٕجء ثٌُذ٤ٌر ٌُٖ دؼو إصوجٕ  تحريكٝد٘لِ ثُط٣ٌوز ٣ٌٔ٘ي ثُضقٌْ ك٢  . 

 ص٤ٌَٖ ًٌر ثُطجهز

 
ٙ٘غ ًٌر ثُطجهز ٢ٛ ثُووًر ػ٠ِ ص٤ٌَٖ ثُطجهز ػٖ ٣ٌٟن ثُؼوَ، كجُطجهز ٖٓ ثَُْٜ ثُضقٌْ دٜج ٝ ص٤ٌِٖٜج ػٌِ 

 .ثأل٤ٕجء ثُٔجه٣ز

 :ٝٛيث ص٣ٌٖٔ ْٜٓ ُِٔذضوة٤ٖ

 ثُض٣ٌٖٔ ثألٍٝ

ًًَ ػ٠ِ ثُلٌثؽ ثُٔٞؽٞه د٤ٖ ٣و٣ي ٝ . ، أؿِن ػ٤٘٤ي ٝ ثّضٌم٢(ثٌُق دضؾجٙ ثألمٌ)ٝغ ٣و٣ي ٝؽٜج ُٞؽٚ 

ٟجهز ثُض٢ صٖ٘أ د٤ٜ٘ٔج، فجٍٝ صؼ٣ََ ٛيث ثإلفْجُ دضن٤َ ثٌٌُر صَهثه فؾٔج ٝ هٞرصقِْ ثٍ . 

إىث ُْ صٌٖ صقِ دجٌٌُر د٤ٖ ٣و٣ي إدوأ دئدؼجه ٣و٣ي أٝ صوٌدٜٔج دذطب إ٠ُ إٔ صقِ دجُطجهز، هو صٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٕ ٝ 

 .مَ ك٢ ثُؼ٤ٖ ثُغجُغز أٝ ٗضَٔ ك٢ أٌٟثف ثألٙجدغ

 ثُض٣ٌٖٔ ثُغج٢ٗ

ث ػ٠ِ ٌَٕ ًأُ ٝ هْ دئؿٔجٛ ػ٤٘٤ي، إؽؼَ هًثػ٤ي ك٢ ٝٝؼ٤ز ٣ٌٓقز ُي ٓغ ثإلفضلجظ إؽٔغ ٣و٣ي ٝ ٌِْٕٜ

هع ثُطجهز صضوكن د٤ٖ ٣و٣ي ال صَ٘ػؼ إىث ُْ صٌٟ ثٌٌُر كو٠ ٍٝهٛج دجُطجهز ٝػ٘وٓج صٚذـ ثٌٌُر . دجُؼ٤٘٤ٖ ٓـِوض٤ٖ
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ث ٝ ًثهخ ٓجىث ٤ّقَٚثألٕ هْ د٤ٌٜٓج ػ٠ِ ٤ٕب ّ( هو صضٌٖٔ ٖٓ ًأ٣ش ثٌٌُر )ٌٓضِٔز ّضقِ دٌػٖز ك٢ ٣و٣ي  .  

 telekinetic ٣ل٤ز د٘جء ثُٜٔجًثس ثُنجٙز دي

ثألٕجء ػٖ ٣ٌٟن هٞر ثُؼوَ، ٝٛيث ثُض٣ٌٖٔ ٤ّْجػوى ػ٠ِ صط٣ٌٞ ٝ ٙوَ ٛيٙ ثُووًر تحريكأ١ ٕن٘ ٣ٌٔ٘ٚ   . 

 ثألهٝثس ثُض٢ ّضقضجؽٜج ك٢ ٛيٙ ثُضؾٌدز

 
 

 ه٤٘٘ز ٍؽجؽ٤ز ٓغ ؿطجء ٓؼو٢ٗ -

ُق٤جًزم٠٤ أّٞه ًه٤ن ثُْٔضؼَٔ ك٢ ث -  

ثُْٔضؼَٔ ك٢ ُٚن ثأل٤ٕجء)ٙٔؾ  - ) 

 ػٞه ع٤وجح -

 إدٌر م٤جٟز ٙـ٤ٌر -

 

 ٣ٌٟوز ثُٚ٘غ

 هْ دـَْ ثُو٤٘٘ز ٝ هػٜج صؾق -

 إهطغ ًأُ ػٞه ثُغ٤وجح -

 هْ دئهمجٍ ثإلدٌر ك٢ ٠ّٝ ػٞه ثُغ٤وجح دٌَٖ ُُٞذ٢ فض٠ ال ٣ٌٌْ٘ -

ًر ٝ ثإلدٌر ك٢ ٓ٘ضٚق ػٞه ثُغ٤وجحإهكغ ثإلدٌر إ٠ُ ثُ٘ٚق دق٤ظ ٣ٚذـ ػٞه ثُغ٤وجح ك٢ ٓ٘ضٚق ثإلح -  

 مو ثُن٠٤ ٝ هْٚ دق٤ظ ٣َٚ ٖٓ ؿطجء ثَُؽجؽز إ٠ُ ٓ٘ضٚق ثَُؽجؽز ٝ ٖٓ عْ إهطؼٚ -

 هْ دِٚن ٌٟف ثُن٠٤ ك٢ ٠ّٝ ؿطجء ثٌُؽجؽز -

 هْ دِٚن ثُطٌف ثُغج٢ٗ ُِن٠٤ ك٢ ػٞه ثُغ٤وجح ك٢ ٗوطز إُضوجةٚ ٓغ ثإلدٌر -

 هع ثُٚٔؾ فض٠ ٣ؾق -

إلدٌر ٝ ثُن٠٤ ك٢ ثَُؽجؽز ٝ أفٌْ إؿالم ثُـطجءٝغ ػٞه ثُغ٤وجح ٝ ث -  

 ثُو٤٘٘ز ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ٖٓجدٜز ٌُّْ أػالٙ

 

 ٣ٌٟوز ثإلّضؼٔجٍ

 ٝغ ثُو٤٘٘ز ػ٠ِ ثُطجُٝز -

 هق أٝ إؽِِ أٓجّ ثُطجُٝز ٌُٖ هٕٝ ُْٜٔج -

ٝ صٌٕٞ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثإلدٌر إٖٗجس 3ٝغ ٣و٣ي فٍٞ ثُو٤٘٘ز ٝ ثألًلق ٓضوجدِز ٝ صٌٕٞ ث٤ُو٣ٖ ػ٠ِ دؼو  -  

 ص٘لِ دؼٔن ٝ ٝغ ص٤ًٌَى ػ٠ِ ثإلدٌر -

ٛجتحريكفٌى ٣و٣ي هٛجدج ٝ إ٣جدج ٓضن٤ال م٤ٟٞج ٖٓ ثُطجهز صضؾٚ إ٠ُ ثإلدٌر ٝ صوّٞ ح -  

هه٤وز ك٢ ث٤ُّٞ، إىث أفْْش دأُْ ك٢ ثٌُأُ أٝهق ثُض٣ٌٖٔ، أٝؽجع ثٌُأُ ٝ  20ال ٣ضؼوٟ ٛيث ثُض٣ٌٖٔ :ٓالفظز

ٍ دٌْػز، ال صضٞهغ ظًٜٞ ٗضجةؼ ٣ٌّؼز ػ٤ِي دجُٔغجدٌر، أفْٖ ثُ٘ضجةؼ صظٌٜ ٤ُال هذَ ثُّ٘ٞثألهٕ ػجهر ٓج صَٝ . 
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 ف٢٘ ٝ ١ُٞ ثأل٤ٕجء

 
 ُض٣ٌٖٔ ثألٍٝ

 ؽو ثألهثر ثُٔلِٞز ُو٣ي -

 أْٓي دجألهثر د٤وى أٝ ًِضج ٣و٣ي ٝ ثٗش ك٢ ٝٝغ ٌٓصجؿ -

 إؽِِ دٜوٝء، ص٘لِ دجًص٤جؿ ٝ ثّضٌم٢ -

، ٝ ال ص٠ْ٘ إٔ صذو٠ ًٌَٓثأكٌؽ ػوِي ٖٓ ًَ ثألكٌجً -  

 أؿِن ػ٤٘٤ي دذطب ٝ هْ دضقِْ ثألهثر دأٌٟثف أٙجدؼي -

 صقِْ ٝ ٕؼٌ ًأٗي ثٗوٓؾز ٓغ ثألهثر ًأٗي ٢ٛ، إٗوٓؼ ٓؼٜج ٓغ ىًثصٜج ٝ ؽ٣َتجصٜج ٝ ٟجهضٜج -

 ٛيٙ ثُضؾٌدز هو صقضجػ ُؼور ٓقجٝالس ٝ ّضذوأ دجإلفْجُ صوًؽ٤ج دجُطجهز -

ٕ ٟجهضي إٗوٓؾش ٓغ ٟجهضٜج ٝ أٙذقش ٝثفو هْ دجإلُضٞثء، إىث هٔش دجألٌٓ د٘ؾجؿ ك٢ ٗلِ ثُٞهش ػ٘وٓج صقِ دأ -

 كْض٘ؾـ

 .ال صلٌٌ أدوث دئّضؼٔجٍ ثُوٞر ُط٤ٚ، كأٗش ؿ٤ٌ ٓٞؽٞه ٓجه٣ز ُضؾذٌٙ ػ٠ِ ىُي، ك٢ٜ ٤ُْش ثُـج٣ز ٖٓ ثُض٣ٌٖٔ -

 

 ع٢٘ ثُِٔؼوز

 

 ثُض٣ٌٖٔ ثُغج٢ٗ

 هْ دجُضأَٓ ُٔور ّجػز -

ؽْأفظٌ ِٓؼوز ال ٣ْٜ ثُـ -  

 أٌْٜٓج دٌِضج ٣و٣ي -

 إؽِِ ك٢ ٌٓجٕ ٛجها دؼ٤و ػٖ ثُٞٞٝجء، ص٘لِ دؼٔن، ٝ ٙل٢ ػوِي ٖٓ ثألكٌجً -

 دؼ٤٘٤ي ثُٔـٔٞض٤ٖ، هْ دضقِْ ّطـ ثُِٔؼوز دأٌٟثف أٙجدؼي -

صقِْ ثُْطـ ٤ُِ دًٌٞٝر ثٕ صلٌٌ ك٢ ىُي، صن٤َ ؽ٣َتجصٜج ص٘وٓؼ ٓغ ؽ٣َتجس أٙجدؼي ٝ ثُٜٞثء، ٝصضوكن  -

ُٜج صٌٜ٘ٚ ٝ صضقٍٞ إ٠ُ ّجةًَأٜٗج ٓجء، صن٢  

ٌُٖ ٤ّذوأ ٕؼًٞى ثُلؼ٢ِ دجُطجهز ٝثُوكب ػ٠ِ ثُٔؼوٕ. ٝٛيث هو ٣ْضـٌم دٞؼش ٓقجٝالس -  

ٝك٢ ٍمْ ٕؼًٞى دجُطجهز هْ دغ٢٘ ثُِٔؼوز، ال صْضؼَٔ هٞصي ثُذو٤ٗز كأٗش ال صنضذٌٛج ك٢ ع٢٘ ثُٔالػن دٌِضج ٣و٣ي  -

ُيأٗش صؼٌف ْٓذوج أٗي صْضط٤غ ىُي، ٗقٖ ٗنضذٌ ػن . 

 :إٗض٠ٜ ثُٔٞٝٞع ٝ ٛٞ ٓٞٝٞع ٓ٘وٍٞ أًؽٞ إٔ ٣٘جٍ إػؾجدٌْ ًٔج أعجً إػؾجد٢
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