
הגשר לחופש רוחני מלא

טבלת השלבים של רון האברד מוגשת מטעם ”עמותת הסיינטולוגים החופשיים בישראל“.
טבלה זו מיועדת לשימוש על ידי כל אדם המעוניין להתקדם בה או לעזור לאחרים להגיע לחופש רוחני מלא.

www.scnil.org בקרו אותנו באתר

מבוסס על עבודותיו המקוריות של רון האברד
הכשרה ופעולות נוספותמאפייני מודעותתופעה סופית ויכולת מושגתשלבים ותהליכים

שיקום יכולות אישיות

שלב IV - משוחרר יכולת

שלב III - משוחרר חופש

שלב II - משוחרר הקלה

שלב I - משוחרר בעיות

שלב 0 - משוחרר תקשורת

מתיחת קו ישר של אמ"ת

תהליך הרצת הסמים של סיינטולוגיה

תהליכים אובייקטיביים

ת"רים 0 עד 9

תהליך טיהור

רמות מתקדמות

תהליך הרצת הסמים 
לרמות מתקדמות

רמה מתקדמת III- חומת האש

II רמה מתקדמת

I רמה מתקדמת

זכאות לרמות המתקדמות

קורס אודיטור סולו חלק 2

הכנות לרמות המתקדמות

קורס אודיטור סולו חלק 1

קליר
תהליך הזריחה

ודאות קליר

דיאנטיקה של העידן החדש

דיאנטיקה עידן חדש 
לרמות מתקדמות

אודיטינג נוט'ס בסולו 

קורס אודיטור נוט'ס בסולו 

קבלת אודיטינג של נוט'ס
 

רמות מתקדמות
שיקום תטן פועל

 VIII רמה מתקדמת

 VII רמה מתקדמת

 VI רמה מתקדמת

 V רמה מתקדמת

 IV רמה מתקדמת

שירותי מבוא 
אודיטינג תיקון חיים

אודיטינג דיאנטיקה

תוכנית שלמות אישית

קורסים ופתרונות לחיים :
- יעילות אישית   - אודיטור דיאנטיקה
- למידה         - קורסים לשיפור החיים 

תהליכים מיוחדים
תהליך הרצת מטרות כוזבות   

תהליכי טיפול מפ“ל  
תהליכי סופר - פאוור  

תהליך צדק ותיקון אתיקה  
טיפול באינט  

תהליך הדרך אל האושר  
ייעוץ נישואין  

תהליכי יושר ושלמות אישית (וידוי)  

קו-אודיט
שיטה אחת להבהרת מילים  

אובייקטיביים  
דיאנטיקה  

אנליזה עצמית  

הכשרה כאודיטור והתמחויות
אודיטור של הרמות המתקדמות  

אודיטור רמה V בוגר  
אודיטור רמה V - דיאנטיקה של העידן החדש  

IV רמות אקדמיה 0 עד  
קורס סיינטולוג מוסמך של האברד  

אודיטור דיאנטיקה לפי הספר  ”דיאנטיקה“  

קורסים מתקדמים
קורס מעריך נתונים עפ“י סדרת הנתונים  

קורס מפ“ל / אדם מדכא  
קורס מומחה אתיקה  

קורס למנהלי אירגונים  
קורס תקשורת מקצועי  

כובע התלמיד  

סימוכין:  יומן רון מס‘ 30, ”1978 - השנה של טכנולוגיה חדשה מהירה כברק“, 17 דצמבר 1978      ”התיאוריה של טבלת השלבים החדשה“, 12 דצמבר 1981      ”טבלת השלבים היעילה לשלבים הנמוכים“, 12 נובמבר 1981

טיפול בתמונות משרתות, יציאה ממצבים מקובעים אל 
יכולת לעשות דברים חדשים

חופש ממפחי נפש מהעבר ויכולת להתמודד עם העתיד

טיפול בעבירות ובנצירות, הקלה מעוינות ומסבל החיים

יכולת לזהות את המקור לבעיות ולגרום להיעלמותן

יכולת לתקשר בחופשיות עם כל אדם על כל נושא

יודע שהוא לא יהיה במצב גרוע יותר

משוחרר מהשפעות הרסניות של סמים, תרופות או אלכוהול

מתמצא בזמן הווה של העולם הפיזי

שיפור יכולתו של האדם לעמת, לשלוט ולתקשר עם סביבתו

נקי ממשקעים של סמים ורעלים וחופשי מההשפעות המזיקות שלהם

חיסול השרידים האחרונים של השפעות הסמים על הגוף

שיקום של החלטיות עצמית; חופש ממצב של היות האדם המום 

היכולת לעמת את מסלול הזמן השלם

מביא את האדם למצב מוחצן (extroverted) ויוצר עבור האדם 
מודעות להיותו תטן ביחס לאחרים ולעולם הפיזי

הזמנה לעלות על הרמות המתקדמות

יכולת לבצע אודיטינג סולו

פעולות מכינות לרמות המתקדמות
רוצה ויכול להתקדם לעבר הרמות המתקדמות

בקי בטכנולוגיה של אודיטינג, מומחה בתפעול אי-מיטר

העצמה של מצב הקליר

קליר בדינמיקה ראשונה, 
אדם שאין לו עוד מיינד ראקטיבי משל עצמו

קליר או פרקליר בריא ומאושר

מביא את האדם למצב של גורם על החיים

יכולת להעביר אודיטינג של נוט'ס בסולו

סיום תהליכי נוט'ס שמועברים על ידי אודיטור ומוכן להתחיל 
נוט'ס בסולו

היכולת להיות גורם, ביודעין וברצון, על מחשבה, חיים, צורה, חומר, 
אנרגיה, מרחב וזמן באופן סובייקטיבי ואובייטיבי 

שיקום של התכוונות; יכולת להקרין התכוונות

יכולת לפעול בחופשיות בתור תטן מחוץ לגוף (exterior) ולפעול על בסיס 
של החלטיות-כל; מרחיב את ההשפעה של התטן אל העולם של אחרים

מקנה היכרות מחדש לתטן מחוץ לגוף (exterior) עם העולם הפיזי; 
האדם נעשה חופשי מהפנמה מקובעת לתוך המאח"ז

ודאות עצמית בתור ישות רוחנית

מודעות לאמת והדרך לחירות אישית

הקלה וודאות שניתן לטפל במיינד הריאקטיבי

יכולת ליישם כלים של אתיקה להישרדות מיטבית

רכישת כלים לשיפור החיים ויכולת ליישמם

כיצד להשתמש בטבלה זו
האדם  לשיקום  נתיב  מתארת  זו  טבלה 
והתרחבות מלאה של יכולת האדם ועוצמתו 
האדם  שיקום  של  התחום  רוחנית.  כיישות 
את  לנו  יש  לכך,  בנוסף  לדיאנטיקה,  שייך 
את  מביא  אשר  סיינטולוגיה  של  התחום 

האדם ליכולות גבוהות יותר.
של  כתוואי  הזו  הטבלה  את  לראות  ניתן 
שלב  בכל  מראה  אשר  החיים  התרחבות 
הכשרה  יותר.  רב  פוטנציאל  של  הגשמה 
בחיים.  לטיפול  וכישורים  ידע  מעניקה 
הוויה  תהליכים מעניקים הגשמה של מצב 

יותר.  גבוה 
כדי  תוך 
ת  ו מ ד ק ת ה
רמת  בטבלה 
המודעות עולה 
שמוצג  כפי 
ה  ד ו מ ע ב
י  נ י י פ א מ ”

מודעות“.

רון האברד

מסלול חלופי לקליר
שלבים

תהליך הזריחה

קורס עשיית קליר

R6EW -VI שלב 

זכאות לר“מ

קורס סולו חלק 2

הכנות לר“מ

קורס סולו חלק 1

עוצמה פלוס

תהליכי עוצמה

תופעה סופית 
העצמה של מצב הקליר

אדם שאין לו עוד 
מיינד ראקטיבי משל עצמו

משוחרר מסלול זמן מלא

הזמנה לעלות על ר“מ

יכולת לבצע אודיטינג סולו 

רוצה ויכול להתקדם לעבר ר“מ

בקי בטכנולוגיה של אודיטינג, 
מומחה בתפעול אי-מיטר

מייצב את היכולת לטפל בעוצמה

היכולת לטפל בעוצמה

חופש מלא

עוצמה על כל 
שמונה הדינמיקות

21 מקור

20 קיום

19 מצבים

18 מימוש
 17 קלירינג
16 מטרות

15 יכולת
14 תיקון

13 תוצאה

12 ייצור
11 פעילות
10 חיזוי

9 גוף
8 הסתגלות
7 אנרגיה

6 הארת עיניים
5 הבנות

4 התמצאות
3 קליטה חושית

2 תקשורת
1 הכרה

1- עזרה

2- תקווה

3- דרישה לשיפור

4- צורך בשינוי
5- פחד מהחמרה

6- תוצאה
7- הרס

8- ייאוש
9- סבל

10- קהות חושים

מתוך סיינטולגיה 8-0, ספר היסודות

מסלול חלופי לקליר

- תקווה


