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 ..کنید تمرکز نتادخوروي  بر کامالً لحظه یک ايبر

 .بکشیددراز  یا بنشینید قیقهد چند ايبر نیدابتودر آن  که کنید اپیدرا  بخشیآرام  يجا

 .بکشیددراز  یا بنشینید قیقهد چند ايبر نیدابتودر آن  که جایی ،کنید اپیدرا  حتیرا يجا کنید سعی

 نقطه ،یددار می نگه زبارا  نچشمانتا گرا. ستا تر مناسبو  تر حترا نیتاابر که رهرجو ،یددار نگه زبا یا ببندیدرا  نچشمانتا نیداتو می

 .کنید متمرکزآن  بررا  نچشمانتا که بگیرید نظراي را در 

 سپسو . یدآ می شما سمت به تکائناو  نجهااز  که رينو شعۀا هر ،کنید تجسمرا  رينو حاال. کنم می تعود رنو مجلس یک بهرا  شما

 .  ستا شفاو  نمادر با مرتبط شما ايبر خاصی رطو به که نگیدارد، ر هم صبخصو نگر یک رنو شعۀا ینا که کنید تجسم

 نبدنتادرون  به شما جمجمۀ طریقدارد، از  طتباار شمادر شفا بااي  هیژاز راه و که ص،خا نگر ینا با ر،نو شعۀا ینا کنیدکه تجسم حاال

 .  دبو هداخو نتا سستردر د بیشتر ،بگیرید بیشتر هرچه. ستا تکائنا ر،نو ینا منشأو  منبع نیدکهدا می. دشو می ريجا

 شفا دش،خو صبخصو نگر با رنو ینا نیدکهدا می. دشو می پخشآن  متماو در  ريجا نبدنتادر  ده،کر حرکت شما سر کاسۀاز  رنو ینا

 ،ها انستخوا ت،عضال ام،ندا هر ل،سلو هرروي  بر ههندد تسکینو  شفابخش تأثیر یک ،بخشونیر همو  ستا بخشآرام  هم ،بخشد می

 دارد.   پوستو  خلیدا يعضاا متما ،ها عصب

 نبدنتادر  تنهایی به رنو ین. ادشو ريجا نبدنتا متما به سر کاسۀاز  ص،بخصو نگآن ر با بخش شفارنو یناز ا بیشترو  بیشتر هرچه یداربگذ

 که هیدد زهجاو ا هشد ريجا نبدنتا متمادر  رنو ینا یداربگذ. کند می خفیفآرام و  زشلر به وعشرو  ستا رنواز  رسرشا. دشو می ريجا

 .  کند پخشرا  دشخو بخش مشو آرا ههندد تسکین ،شفابخش تأثیر

 با مرتبط شما ايبر خاصی طریقاز  که رينو ینا باو  هشد ريجا هم نبدنتادور  که هیدد زهجاا رنو ینا به نیداتو می ،یددار ستدو گرا

 .ستا حترا نیتاابر گرا ،یددار ستدو که تیرصودر فقط. بپوشاندرا  نبدنتا ،ستا شفابخشی

 اهلخود سرعت با سپس. یدوبردرون آن  به تر عمیقو  هیدد صختصااز آن ا دنبر تلذ بهاي را  لحظه ،ستا حترا نیتاابر تمرین ینا گرا

 دنکر توجه با م،گا به مگا ن،تادخو
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 بهو  یندآ می نتادیا به نهمچنا که یداز آن دار نیدرو یروتصا زهنو که یدا دهبو يبد تجربۀ شتناگذ سر پشت به رناچا ،گذشته هما چنددر 

 .ندآور می رفشا شما

 نیدرو مشآرا نتیجهو در گرفته فاصله یروتصا یناز ا تا کند کمک نبهتا نیداتو می که کنم تعود تمرینی منجاا بهرا  شما هماخو می

 . کنید اپید يبیشتر

  .  بکشیددراز  یا بنشینید قیقهد چند ايبر نیدابتودر آن  که جایی ،کنید اپیدرا  حتیرا يجا کنید سعی

 نقطه ،یددار می نگه زبارا  نچشمانتا گرا. ستا تر مناسبو  تر حترا نیتاابر که رهرجو ،یددار نگه زبا یا ببندیدرا  نچشمانتا نیداتو می

 نچشمانتا که بگیرید نظردر  قتااي را درا

 

 کهرا  يهرچیزآورد،  می رفشا شما بهرا آزار داده و  شما که يچیز هر که کنید مجسماي را  محفظه که کنم هشاخو شمااز  هماخو می حاال

 .یداربگذدر آن  ،ستا ديیاز خیلی نیتاابر که يچیز یا کنید فکرآن  به هیداخو نمی

 یک یاو  جعبه یک ،باشد وقصند یک نداتو می ،بانک مانتا يها وقصند ازهندا نهما به  ،باشد وقصند وگا یک نداتو می محفظه ینا

 همۀ نیدابتو کهاي  محفظه فقط ان،گلد

 شماو  کنید قفلرا  محفظه ینا نیدابتو که ستا مهم. کنید قفلو  شتهاگذدر آن  ،باشید شتهدا رکاوسر نهاآ با هیداخو نمی کهرا  چیزهایی ینا

آن  به هیداخو نمی کهرا  يهرچیز قعاًوا نیدابتو تا باشد رگبز کافی ازةندا بهو  محکم باید. کند بسته یا زباآن را  نداتو می که باشید کسی تنها

 یداربگذدر آن  ،کنید فکر

 یا ،باشد رغا یک یا نساختما یک خلدا ستا ممکن قتاا ینا. ستا صبخصو قتاا یکدر  محفظه یا وقصند ینا که ماند می ینا مثل غلبا

 نیداتو می شما دخو فقط همرا  قتاا ینو ا. ستا تر حترا شما ايبر که رهرجو ،ستا بخو دنکر نپنها ايبر که يیگرد يهرجا یا نمعد

 .کنید زبا

 دهیستاا قتاا ینا ويبررو رچطو که کنید مجسم. شوید میوارد  ،ستدر آن ا نتا محفظه یا وقصند که قتاا ینا به چگونه که کنید تجسم حاال

 .  کنید زبارا  قتاا ینا نیداتو می شما فقطو  فقط نچو ،کنید می زباو آن را 

 فقطو  هشد مموومهر محفظه ینا. شوید میوارد  یدا شتهاگذرا  محفظه یا وقصند ینا که تاقیا به که ببینید ،یدوبر ترافر نتجسمتا با هم زباو 

 .  شماست محفظۀ فقطو  فقطو  اً منحصر نچو کنید بسته یا زباآن را  نیداتو می شما

 نبهشا هیداخو نمی که چیزهاییآورد،  می رفشا شما بهو  هدد میرا آزار  شما که يچیز هرو  دهکر زبارا  محفظه ینا که کنید مجسم حاال

 نیداتو میرا  تحساساو ا رفکاا ،یروتصاآن  متما. یدارگذ میآن  خلدا ،باشید شتهدا رکاوسر نهاآ با هیداخو نمی کهرا  چیزهاییو  کنید فکر

 نیداتو می ،شتیددا يبهتر سحساا اً بعد گر. ادشو نمی گم يچیز هیچو  هشد حفظ بخو نجادرآ چیز همه. یداربگذ نتا محفظه خلدا نآلا

 را يهرچیز

 .بریزید محفظه ینا يتو ،شوید صخالآن  شراز  یددار ستدو وزمرا کهرا  يجیز هر. یدوربیا ونبیر  محفظهاز  رهبادو

آن را  نداتو می که هستید کسی تنها شما که باشید مطمئن. ببندیدآن را  رهبادو نیداتو می ،یدا یختهر نتا محفظهرا در  چیزهاآن  همه حتماً گرا

 ،شوید صخالآن  شراز  هیداخو می وزمرا کهرا  چیزهایی همۀ که شوید مطمئن. باشد هشد بسته بخو که شوید مطمئنو  کند بسته یا زبا

را  نتا محفظه رهبادو سپس. یداربگذ خلشدا همو آن را  دهکر زبارا  محفظه داً مجد ،ستا هماند جا يچیز گرا. باشید شتهاگذ محفظهدر ً قعاوا

 متعلق قتاا ینا. یددار سترسید قتاا ینا به همیشه شما که نیدابد ستا بخوو . ببندید بخو همرا  قتاا ینو ا فتهر ونبیر قتااز آن ا ،ببندید

 بهو  باشید شتهدا نتا هندر ذ هیداخو نمی کهرا  چیزهاییآن  متما هدد می نمکاا شما به کهاي  محفظه ،ستدر آن ا نتا محفظهو  شماست به

 که رچقد هررا  تمرین ینا ،یدا همدآ هستو به تحساساا یا رفکاا ،هنیذ یروتصااز  گرا. یداربگذدر آن  ستیداخو که قتوهر ،کنید فکرآن 

 .هیدد منجاا ستا ممکن

 .نیددابرگر هستیددر آن  که تاقیو ا ینجاا بهرا  نتا توجه م،گا به مگا ن،تادخو اهلخود سرعت با حاال
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 .کنید تمرکز نتادخوروي  بر کامالً لحظه یک ايبر

 بکشیددراز  یا بنشینید قیقهد چند ايبر نیدابتودر آن  که کنید اپیدرا  بخشیآرام  يجا

 نقطه ،یددار می نگه زبارا  نچشمانتا گرا. ستا تر مناسبو  تر حترا نیتاابر که رهرجو ،یددار نگه زبا یا ببندیدرا  نچشمانتا نیداتو می

 .  کنید متمرکزآن  بررا  نچشمانتا که بگیرید نظراي را در 

 شما. ستو آرام ا ساکت خیلی که نیدرو يفضا یک به. کنم تعود نتادخودر درون  ساختگیو  زيمجا يسفر بهرا  شما هماخو می حاال

 تا هیدد تغییررا  فضا ینا رقدآن  ،شماست حمامز فضا یندر ا يچیز هر گرا. هیدد بطر مثبت یروتصاو  تحساساا با فقطرا  فضا ینا باید

 .دنشو شما حمامز يچیز هیچدر آن  که کنید اپیدرا  يیگرد يفضا کنید سعی یا باشید شتهآن دا به نسبت بخو سحساا که مانیز

را  نچهآ...  بینید می کهرا  نچهآ: کنید سحسادرك و ا کامالًآن را  ،بگیرید ارقر نیدرو يفضا یندر ا کامالً کنید سعی لحظه یک ايبر حاال

و  فضا بهو  ،باشید شتهدا يبهتر سحساا فضا یندر ا نیدابتو شایدو ... کنید سحساا فضا ینرا در ا بویی ستا ممکن حتی...شنوید می که

و . کنید می سحسارا ا دشو می بجذ نبدنتا توسط که گرمایی شماو  تابد می شما نبد به که شیدرخو مثل. شوید ملحقآن  ستانۀدو تمسفرا

 ونبیر زدمبا با ،هدد می نتاآزا کهرا  يهرچیزو  کنید پخش نبدنتا متماآن را در ،بخش تلذو  بخو حس ینا تنفس با شوید موفق ستا ممکن

 نبدنتااز  تنشاز  يبیشتر ارمقد زدمبا هر باو  هشد پخش نبدنتادر  بیشتر بخو لحادم،  هر باو  هستید ننتادرو مآرا يفضادر  شما. هیدد

 .  دشو می رجخا

" نیدرو رتقد"دارم آن را  ستدو ،ببینیدرا  نتادخواز   بخشی که یدرا دار نمکاا ینا ،شخصیو  خصوصی خیلی يفضا یندرا ،ینجاو ا

 .بگویم شما بهآن  رةبادر يچیز هماخو می حاالو  بنامم شما

 گاهیو  یدا دهکر تجربهآن را  تقااو گاهی... هست شمادر  تولد لحظۀاز  که شماستاز  بخشی یندارد. ا دشخورا در  بخش ینا نسانیا هر

 نهما ینا. هستید نآلا که باشید ینجاییا نکنوا که دهکر کمک شما بهو  ستا سسترد قابل شما ايبر هم نکنوا بخش ینو ا. کمتر یا... نه

 سر گذشتهدر  که نعیامواز  خیلی بر دهکر کمک شما به که. بمانید هنددوام آورده و ز کهرا داده  نمکاا ینا شما به که شماستاز  بخشی

 بعد به یناز ا که دکر هداخو کمک شما به بخش ینو ا. کنید غلبه ،یدا شتهدا ینجاا به نسیدر ايبر که مشکالتی همچنینو  شتهدا دجوو نهتارا

 .  کنید غلبه نهاآ همۀ بر ،یدردبرخو مانعی به که هرجا هم

 همیشه که حالی. در اردند دجوو شمادر  یگردرون" د رتقد ینا که کنید فکر گاهی ستا ممکن. نیستید هگاآ نتادرون"  رتقداز  همیشه شما

 حاال همین. کنید لمسرا  نتا" نیدرو رتقد ینا تا هیدد صختصاا ینا بهرا  مانیز هیدابخو نآلا ستا ممکن. مینهز پسدر  لیو ،شماست با

 که نیست مهم. کند وزبر ستا ممکن ن،بدنتا به نسبت سحساا یا... و اتخاطر یا... رفکاا یا... تحساساا یا... یروتصا چه ،بکنیدرا  رکا ینا

درون"  رتقد ینا بهرا  شما تا کنید دهستفاا پل یناز ا ،شماستدرون"  رتقد" به پلی ینا که ستا ینا مهم د،شو می رشکاآ يچیز چه نآلا

 .کند صلو

. )میآرا به (... کنید سحساآن را ا که کنید ینا فصررا  نتا قتو. هستید طتبادر ار چگونه نتادرون"  رتقد" با که کنید سحساا حاال همین

 یک مثل ستدر. ستا دهسپر خاطر بهرا  نتادرون"  رتقد چگونه ،باشد شتهدا رحضو کامالً نداتو می نکنوا که ن،بدنتا که کنید رتصو

را  رتقد ینآوردن ا خاطر به ايبر زمال نماز نبدنتا به. یدا دهکر تجربهرا  خوبی خیلی سحساآن ا با که صخا قتفاا یک یا یباز ةمنظر

 )حتاسترا(. بدهید

 می رکا همین با فقط. باشید طتبادر ار نتادرون"  رتقد" با ات،خاطرو  رفکاا ،یروتصا ینآوردن ا دیا به با فقط نیداتو می بعد به حاالو از 

 هیداخو يبیشتر حمایتو  رتقد ،نفس به دعتماا سحساا ،باشید ستمادر  رتقد ینا با گرو ا. شوید مرتبط نتادرون"  رتقد با بالفاصله نیداتو

 ،یددار زمال نتا افهدا به نسیدو ر نهتاالخود مسیردر  يبعد يها مقد تا یددار زمال کهرا  هایی رتمها متما که دکر هیداخو سحسا. و ادکر

. دکر هیداخو يبیشتر دعتماو ا مشآرا سحساا ،شوید متصل نتادرون"  رتقد" به که ربا هر ،لیلد همین بهو . ستا دموجو شمادر 

 )حتاسترا(

 تحساساا ر،فکاا ،یروتصاآوردن  خاطر بهو  نچشمانتا بستن لحظه چند با: کنید اربرقر طتباار نتادرون"  رتقد" با ستا ممکن که جایی تا

 .یددار نتارا در درون  نتا افهدا به نسیدر ايبر زمال يها رتمهاو  ها ناییاتو متما شما که یدآور دیا به. نتا اتخاطرو 

را  شما پیشاز  بیش نتا نفس به دعتماو ا دهکر يبیشتر نفس به دعتماا سحساا ،باشید طتبادر ار نتادرون"  رتقد" ینا با بیشتر هرچهو 

 .دکر هداخو یتاهد
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 و ستا بخش تلذ قعاًوا نیتاابر که يتاحد فقط و کنید تجسم را آب فقط تمرین ینا طی در ،نه گرا ؟کنید شنا نیداتو می یاآ: پرسش لیناو

 .کنید می بخو سحساا

 طی درون به ونبیر از را نتادخو راه میآرا به تا هیدد منجاا ستا مفیدتر نیتاابر که را امکد هر ،بکشید دراز یا بنشینید یددار ستدو ر

 نتا هنذ به که يهرچیز -یادر یک یا یاچهدر ،خانهرود یک شاید -کنید تجسم را آب ،یددار ستدو گرا که کنم می تعود شما از سپس. کنید

 می ،کند می رخطو نتا هنذ به گوناگونی و دمتعد یروتصا گرا. شوید وارد آب ینا به هستهآ خیلی حاال و. ستا بخو نهما ،سدر می

 نگیاها یا ه،شد رکا و کشت و حیاطر خوبی به ،ستا منا ممکن حد تا که ساحلی ،یددبرگر ساحل به... کنید بنتخاا را صحنه یک نیداتو

 ستد شاید حتی و یداربگذ آب در را نپاهایتا طحتیاا با خیلی و درآورده را نهایتا کفش ،یددار ستدو گرا حاال و. دارد طبیعی و دروخو

 ...را نهایتا

. شویدوارد آب ینا به میآرا به و درآورده هم را نهایتا سلبا که هدابخو نلتاد حتی ستا ممکن ،ستا مناسب آب يماد و بخو اهو گرا و

 هداخو می نلتاد که کنید توجه مانیز به و د،ببر دشخو با را شما آب یدکهاربگذ بعد ،بدهید را مناسب لحظۀ دن  کر اپید فرصت نتادخو به و

 نلتاد که شکلی به فقط و دبر می دشخو با را شما نگیزا شگفت و جالب رطو ینا که بیآ ،بکشید دراز آب روي و دهکر دراز را نپاهایتا

 دهسا خیلی فقط شاید ،بزنید شیرجه که هدابخو نلتاد ستا ممکن یا ،کنید شنا يقو حرکت چند با که هدابخو نلتاد ستا ممکن -هداخو می

 از ساحل که کنید توجه نیداتو می لحا همیندر و.... يیگرد چیز هر یا د،ببر دشخو با را شما کمی که یداربگذ و بکشید دراز آب روي
 که يچیز هر و -ستا بخش تلذ نیتاابر همیشه آن دنکر حس و نیدد که يهرچیز یا و یا شیدرخو ن،سماآ ن،گیاها. یباستز رچقد آب يتو

 ...ستا بخو ،برسد نهنتاذ به

 کنید سحساا ستا ممکن قتو آن -باشد شفابخش و هکنند كپا آب یک هم ینا ستا ممکن -برید می تلذ آن روي یا آب يتو دنبو از گرا و  

 ستا ممکن و ،ها تنش ،ئدزوا و ها كچر ق،عر ر،غبادوگر مثل چیزهایی د،بر و شست ،شتیددا نتادخو با که را چیزهایی آن همه رچطو که

 چیز هر یا بدهد مشآرا و خوشی سحساا ده،کر کمک شما به ستا ممکن و ه،شد زهتاوتر و آرام رچقد آب در نبدنتا که کنید سحساا نیدابتو

 ...ستا بخش تلذ نیتاابر و هدد می بخو سحساا شما به که يیگرد

 قایقد و ندرگذ می قایقد مثل ها ثانیه ،کند می زهتاوتر را شما که بیآ ینا در. برید می تلذ آن از که هیدد منجاا تیرصودر فقط را رکا ینا

 گرا و. یدوبر نجاآ به و همدآ ونبیر آب از هیدابخو و هشد ساحل در یباز يجا یک متوجه ستا ممکن که مانیز تا.... شوند می طوالنی خیلی

 قتشو ستدر که مانیز ستا ممکن... شماست منتظر ن،تا عالقه ردمو نگر به منر محما حوله یک که ببینید نیداتو می ،کنید هنگا قتد به

 را نتادخو و شتهدابر را حوله تا... یدا هشد رجخا آب از و ستا مینز روي نپاهایتا که شوید مطمئن تا کنید توجه نتادخو يپارد به ،ستا

 و بخو گرمی یا خنکی سحساا رچقد و گیزتا و نرمی سحساا نتا پوست رچقد کنیدکه توجه ینا به نیداتو می نتیجهدر ؛کنید خشک آن با

 شل یا آرام نعضالتتا رچقد که کنید سحساا شاید ،کنید خشک را نتادخو ،...کنید می تلذ سحساا آن با که يهرچیز دارد، بخشی تلذ

 سحساا چه و پوشید می را نهایتا سلبا رچطو که کنید تجسم هدابخو نلتاد ستا ممکن ،نجاستآ نتا عالقهردمو يها سلبا گرا و... هستند

 می ترجیح یا بپوشید هم لصند یا کفش و رابجو یاآ که بگیرید تصمیم نیداتو می حتی بعد و... یددار نپوستتا با نهاآ ستما از خوبی نرمی 

 ...یدوبر راه پابرهنه هیدد

 یا اريشکرگز با شاید ،یددکر اپید را کنید هنگا آب به و برگشته عقب به که ینا ايبر مناسب لحظۀ ،یدا هشد تمندرقد و آرام که حاال گرا

 سپس و -یدوبر آن به نیداتو می هیدابخو نلتاد قتو هر بینیدکه می را نتا دنکر شنا شخصی يفضا -یددار که يیگرد سحسااهر یا شگفتی

    ...  یددبرگر هستید که تاقیا ینا درون و ینجاا به آرام آرام نتادخو اهلخود سرعت با و دهکر صحنه ینا به را نتا پشت
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 . کنیم وعشر هنیذ بی تمرین از هکوتا مفر یک با باشدکه ینا رکا بهترین شاید

 ممکن غبا ینا: باشید وکنجکا کمی شاید. کنید تجسم نتادخو سلیقۀ و میل مطابق را باغی نتادخو لخیا در که کنم می تعود شما از حاال

 .لحظه همین ايبر فقط ؟کنید تجسم را آن که دکر هداخو کمک شما هگادآناخو یاآ ،باشد شکلی چه ستا

 یا طبیعی پرچین یک یا اریود یک ؟باشد شتهدا ريحصا چه باید غبا ینا و ؟باشد باید گیربز چه به و ازهندا چه شما غبا ،کنید می فکر چه

 هر و -کنید هنگا ونبیر از غبا ینا به ستا ممکن در؟ یک یا دروازه یک مثالً ؟کنید تجسم را نباغتا به سترسید مسیر نیداتو می ده؟نر یک

 .  ستا بخو نهما ردبگذ نهنتاذ از که يچیز

 یک در را غبا ینا که هیدد زهجاا نتادخو به.... شوید نباغتا وارد ورودي، یا دروازه یا در از ري،هوشیا با و گاهانهآ که ستا آن قتو حاال

 ...؟نجاستآ هم شما عالقۀ ردمو ختدر یاآ ،هستند نجاآ هایی ختدر -کنید تجسم بخش تلذ فصل یک و بخو ايهو و آب

 را شخو يبوها که ستا بخو نیتاابر گرا... ؟ببینید نجاآ نیداتو می هستند نتا عالقهردمو که را يیگرد نگیاها یا ها بوته یا ها گل چه و

 ...؟یاچهدر یا بگیرآ یا رجویبا ،چشمه یک -هست هم آب ،شما غبا در یاآ ؟کنید حس هم را دموجو يبوها نیداتو می یاآ ،کنید مستشماا

 ايصد و نپرندگا آواز ؟بشنوید را بخشی تلذ و شخو يهااصد نیداتو می یاآ ؟یددار نباغتا در يیگرد سبز يهرفضا یا زار هسبز یا چمن یاآ

 ...ستا ستدر رد،بگذ نهنتاذ از که هرچه و -ها گل در اتحشر وزوز یا آب شیزر

 هداخو می نلتاد که نتادخو يها بخش متما ايبر سپس و نتادخو ايبر اول ،کنید مجسم نباغتا در را حتاسترا ايبر مکانی نیداتو می یاآ

 مناسب و قشنگ حتاسترا محل انعنو به نباغتا از جایی چه ؟کنند حتاسترا آن مثل منیا و بخو يجا در و باشند لخوشحا و دشا رهبادو

 د؟بو هداخو

 ،حترا باغی صندلی اديتعد و یباز میز یک یا ساحلی صندلی یک یا) كهمو( نعنو یک ستا ممکن -چینید می را محل ینا یددار که قتیو و

 قتد با خیلی را رکا ینا نیدابتو ستا ممکن-یددار ستدو که گرا لبتها ،یداربگذ آن در ها بچه ايبر زيبا مینز یک و بتا یک شاید حتی یا و

 .بدهید منجاا ،باشد شتهدا گیدسوآ سحساا و حتاسترا و کمک به زنیا ستا ممکن که نتادجوو از بخشی هر ايبر

 روي تتزئینا مثالً ،باشید شتهدا نباغتا در هم را آن هیدابخو که هست يچیز یاآ: یدازبیند نگاهی افطرا به رهبادو هیدابخو ستا ممکن

 ه؛شد يبندزمر خوبی به نباغتا یاآ ،یدازبیند افطرا به نگاهی یگرد ربا یک: نهایتاً... یداربگذ قتو کمی ینا به دنکر فکر ايبر ؟"کیک

 آن افطرا یاآ دارد؟ مناسبی طبیعی ودةمحد یا هشد يبندرحصا خوبی به غبا ینا یاآ: کنید هنگا آن به هپرند یک یدد از نیدابتو حتی ستا ممکن

 یاآ. کنید تجسم ،باشد هداخو می نلتاد که رهرجو را آن نیداتو می ؟ستا هشد زيجاسا خوبی به فشاطرا طبیعت در یا ستا قشنگ و بخو

 ؟کنید می فکر آن در چیزهایی یک تغییر به یددار یا ستا بخو ريجو همین

... یدازبیند نگاهی ورودي به ،کنید نگاهی افطرا به ،یدوبر ونبیر ،کنید هنگا کلی و عمومی تصویر یک رتصو به آن به نیداتو می ،نتهاا در

 .  بلدید را آن دن  کر اپید راه که شمایید فقط ،یددبرگر نتا درون يسرّ غبا به نیداتو می همیشه

 شتهدا سترسید ننتادرو غبا ینا به که بدهید را نمکاا ینا ،باشند شتهدا حتاسترا به زنیا ستا ممکن که نتا نیدرو يها بخش به نیداتو می

 در که یددبگر ريطو نخیالتا يتو گرا سپس ن؟باغتا به ورود در   یا دروازه ؟کنید تجسم خوبی به رهبادو را ورودي که نباشد بد شاید... باشند

 دموجو قعیتوا به نتادخو اهلخود سرعت با نیداتو می مرحله به مرحله و میآرا به خیلی قتو آن باشد نسرتا پشت ن،باغتا ورودي   یا

 ،کنید می سحساا بهتر را ننشیمنگاهتا و نپاهایتا آرام آرام ،ستا طتباار در مینز با نپاهایتا آن، در که تاقیا همین به و ینجاا ،یددبرگر

 …  را، نچشمانتا و سر و دنگر ،ها شانه ،ها ستد و هازوبا ن،تا پشت ،کنید سحساا هم را صندلی کفی حتی ستا ممکن
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 که ستا معنی ینا به مینز با دنبو ستما در که کنید فکر ینا به. باشد شتهدا ستما مینز با نپایتا دو هر کف حتماً که کنید قتد! بنشینید لطفاً

 هستید طتباار در مینز با که کنید سحساا نیداتو می پاها کف طریق از ماا ،گرفته ارقر ديعمو حالتدر نهمچنا شما نبد. هستید" مینیز شما

 نهمچنا که يحد تا -کنید فصا را اتفقر نستو(نبدنتا دنکر فصا و نتا پشت دادن تکیه با. هستید آن در نکنوا که اي خانه با نتیجهدر و

 وعشر نسرتا روي اي نقطه از که ،یمدار اتفقر نستو لطو در خط یک حاال. گرفت هیداخو باال هم را نسرتا حتماالًا) کنید حتیرا سحساا

 حتماالًا ن،هایتا ران روي بر ساعدها حترا و آرام دادن   ارقر با. ستا ستما در شما صندلی با نبالچهد که اي نقطه به برسد تا دشو می

 شکالیا ،بنشینید اي دهسوآ و حترا ضعیتو در ممکن حد تا نیدابتو که ینا ايبر. ندا هشد سبک و شل هم نهایتا شانه که دکر هیداخو سحساا

 .  هیدد منجاا کوچکی يها حرکت گرا اردند

. کنید حتیرا سحساا لحا لحظۀ همین در که يحد تا ،کنم می مشآرا به تعود شما از ،کنید می سحساا پا تا سر از را نبدنتا که حالیدر

 پوست در را مشآرا یا تنش ستا ممکن -کنید می فکر يچیز چه به لحا لحظۀ در که نیست مهم -کنید سحساا را نسرتا پوست لمثا ايبر

 هایشر رهبادو و یدازبیند وكچر و چین نتا پیشانی روي نیداتو می مثالً: نمز می مثالی د،شو تر دهسا کمی که ینا ايبر. کنید حس نسرتا

 نهمچنا که يحد تا فقط -هیدد مهادا بیشتر کمی ،یددار ستدو گرا. کنید سحساا دخو سر کف پوست روي را تیوتفا ترتیب ینا به و کنید

 ارقر نهانتاد در آرام نبانتاز یاآ ؟یددار حساسیا چه. کنید حس را نهانتاد و بینی افطرا يها ماهیچه کنید سعی. باشید شتهدا خوبی سحساا

 .ستا بخو نهما ،کنید می سحساا نکنوا که هرچه ؟ستا هار و آزاد -رچطو نتا پایینی فک ؟ستا گرفته

 نیداتو می ،کنید درك بهتر را ینا که ینا ايبر ؟نددار حساسیا چه حاال همین که شوید می متوجه یاآ -یمرو می ها شانه و دنگر اغسر به نآلا

 می که ضعیتیو بهترین در ؟یددار حساسیا چه حاال همین. کنید هار سپس و منقبض کمی را نهایتا شانه و دنگر ،گلو افطرا تعضال

 .اردند شکالیا و ستا بخو ،شوید می متوجه نکنوا که هرچه. بگیرید ارقر نیداتو

 ؟یددار مشآرا و هاییر سحساا نکنوا شما دخو ؟نددار مشآرا و هاییر سحساا ؟نددار حساسیا چه حاال همین -ها ستد و ساعدها ،هازوبا

   ؟نددار حساسیا چه و لحا و حس چه ننتازوابا و نستاد که کنید درك و کنید حس فقط

 و باال به خفیفی حرکت سینه قفسۀ تعضال ،تنفس مهنگا که شوید متوجه ستا ممکن ،کنید توجه نپشتتا باالیی قسمت و سینه قفسۀ به گرا

 یددار که ینا به توجه ونبد که باشد ینا نحساستاا کنید سعی. کنند می حرکت پهلوها يسو به کمی پشت تعضال که حالی در نددار پایین

 نهما رد،گذ می نتا هنذ از که هرچه و. ستا چگونه -کشید می نفس گاهانهآ که قتیو با مقایسه در - که ببینید و کنید تنفس ،کشید می نفس

 .ستا بخو

 هنشیمنگا و لگن ،شکم به را نفس که کنید سعی نیداتو می تنفس مهنگا یاآ  ؟پاها و ها قسا ،ها ران ه،نشیمنگا و لگن ر؟چطو نتا شکم ردمودر

 هنذ به را آن و هشد یددار که حساسیا متوجه کنید سعی دارد؟ حسی چه ؟برسید پاها کف به تا بفرستید ها قسا و ها ران به رطو همین و

 .یددار حسی چه حاال همین یدکهربسپا نتا هنذ به فقط -یددکر مشآرا اي ذره یا تسکین کمی سحساا که هنگامی و. یدربسپا

 ؟یدا نشسته ینجاا که گاهیدآ حساسیا نظر از یاآ ؟شوید می يچیز چه متوجه ،کنید می قتد نتادخو به و یدا نشسته نجاآ که حالیدر حاال و

 که ريطو نهما را چیز همه نیداتو می یاآ ؟یددار يبیشتر مشآرا و تسکین به زنیا ردمو چه در و یددار بخو سحساا يچیز چه رةبادر

 !  بکنید یددار ستدو ريهرکا ؟کنید دیجاا تغییر کمی یددار ستدو یا یداربگذ دخو لحا به هست

 می فقط یا ندرو می پیش و پس و نندداسرگر نتارفکاا یاآ ؟شوید می يچیز چه متوجه ،کنید می قتد نحساساتتاا و رفکاا به که هنگامی و

 ؟... یا ندرگذ

 خاصی چیز به ستیداخو قتو هر و. ودبر که کنید هایشر سپس و ردگذ می نتا هنذ از يچیز چه شویدکه متوجه کنید سعی باید فقط شاید

 .یددار حاال همین که خوشی سحساا نهما با. ودبر یداربگذ ،شتدا نمکاا نیتاابر گرا و دهکر توجه آن به فقط -هست که چه هر -کنید فکر

 ؟کنید می سحساا نبدنتا درون در را آن یاآ ؟گاهیدآ نهاآ از که کنید حس دشو می باعث يچیز چه ،شوید می نتا تحساساا متوجه ههرگا و

 هرچیز مثل و -کنید توجه فقط سحساا ینا به که دارد نمکاا نیتاابر یاآ ؟باشید حسی عنو چه سحساا لحادر ستا ممکن ل،حا لحظه در و

 هدابخو نلتاد شاید که يیگرد

 ؟کنید هار هم را آن ،کنید هایشر

 می فقط یاآ ؟کند می صخا و هیژو نیتاابر رقد ینا را آن يچیز چه -یددار نگهش هداخو می نلتاد که ستا بخو رقد آن سحساا ینا گرا و

 هم فیزیکی سحساا یا فکر هیچ ص،بخصو س  حساا ینا با اههمر یاآ ن؟تا سحساا متما با -کنید توجه آن به لپذیرد و بخو شکل یک به نیداتو

 .اردند شکالیوا ستا بخو نهما رد،بگذ نهنتاذ از که يچیز هر و ؟یددار
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 ،پاها که ینا به. هستند ستما در مینز با چگونه نپاهایتا که کنید توجه لطفاً ،شوید می نفتااطرا متوجه رهبادو میآرا به که هنگامی و

 به قتد با و دهکر زبا را نچشمانتا. کنید توجه ،یددار سر و دنگر ،ها شانه ،هازوبا ،ها ستد ،سینه قفسۀ ،شکم رطو همین و کمر ه،نشیمنگا

 .  یددبرگر معمولی حالت به کامالً رهبادو تا هیدد منجاا کششی تحرکا کمی نیداتو می. کنید هنگا قتاا سرتاسر

 

 

 

 

 .S 2005، 104-27-25 ن،یونفرما رن،بودپا. شخصی تغییر يسو به نهراهوشیا هیرا رون،د غبا: هوبر مایکل: از برگرفته


