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 رسیدن به آرامش درونیرازهای 

 «.آرامش فکر، نداشتن مشکل در زندگی نیست، بلکه توانایی کنار آمدن با مشکالت است

 "مرکز"ها اعتقاد دارند که درون هر کسی مکان آرامی هست ) من این محل را عضیب

این روش شود همه چیز را شفاف دید، تمرکز کرد و آرام بود. هسته نامم(. از مرکز میمی

پذیر های درون بدن است. وقتی در مرکز هستید آسیبجدا دیدن مرکز از بقیه قسمت

دهید، همانطور که بینید اما هیچ واکنش عاطفی نشان نمینیستید. رفتار غلط خود را می

 .مانیدبینید اما آرام میآشوب فکر، دردهای جسم و عواطف منفی را می

 حمل خود را افزایش دهیدت

توانید علت واقعی را ببینید و ذهنتان به بول کنید که هر رویدادی علتی دارد میاگر ق

مانید چون نتیجه را های احساسی مشغول نشود، همچنین آرام میهای به واکنشواکنش

 .دانیدقانونمند می

 باور اینکه دیگران دوستمان دارند

احساس کنیم کسی دوستمان شود با درک اینکه اتفاقات منفی دوران کودکی باعث می

نفسمان پایین بیاید، سعی کردم حقیقت را درمورد خودم کشف کنم. این بهندارد و اعتماد

 !چیزی نبود که باور داشتم درست است

گیرد، از قضاوت باور اینکه دیگران دوستمان دارند از شناختن خودمان سرچشمه می

شویم و از تفکرات هر روز که تکب مینکردن خودمان یا دیگران بخاطر اشتباهاتی که مر

 .شرط برای چیزی بزرگتر از خودمان احساس کنیمشود عشقی بدونباعث می

 وارد کردن تمرین پذیرش به زندگی روزانه

شاید رمز احساس آرامش واقعی این است که بتوانید آنچه که هست را بپذیرید. پذیرش 

تغییر  توانیداینکه بدانید تنها کسی که مییعنی صدای نفستان را شنیده و آن را رد کنید. 

 .کند اینکار را انجام دهیددهید خودتان هستید کمکتان می

 

به محض اینکه به این فکر کنید که چیزی سر جایش نیست، یا چیزی آنطور که باید باشد 

 فهمیم که کنیم، مینیست، یا درمورد یک موقعیت خاص یا یک فرد منتقدانه رفتار می
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ایم روی چیزی که بیرون از ما ایم آنچه که هست را همانطور بپذیریم و خواستهتهنتوانس

 .است کنترل داشته باشیم

 مدیتیشن

رد آوبه زبان ساده نوعی از تخیل و یا تفکر است که آرامش به وجود می مدیتیشن چیست؟

اهی شود. غیر از آرامش، موجب تقویت خودآگزدایی محسوب میو نیز نوعی از حساسیت

کند ولی هیچ فشاری به کننده و پیچیده بیرون را محو میشود. مدیتیشن دنیای گیجهم می

خود شفاف و خالق ها و مشکالت نباشد خودبهآورد. اگر ذهن تحت فشار نیازذهن نمی

خواهد متمرکز شود. اگر ذهن بتواند هر جا که میشود و درنتیجه راه برای رشد باز میمی

کند. در هنگام مدیتیشن فرد فقط روی یک ات مهم و عمیق دست پیدا میشود، به موضوع

شود. در چنین موقعیتی شده دور میکند و از احساسات و افکار سرکوبمطلب تمرکز می

 .شودافکار و احساسات ناخودآگاه فرصت ظهور یافته و منجر به افزایش بصیرت می

 .پذیردکند، بلکه آن را میمدیتیشن مسئله را حل نمی

 

 مراحل رسیدن به درونی

بخش بودن آن است. مرحله اول: در خود مدیتیشن مطالعه کنید. تنها ارزش مدیتیشن آرام

انتظار نداشته معجزه و شفا از آن نداشته باشید، اگر با انجام مدیتیشن بصیرتتان افزایش 

 .یافت، لطف خداست

 

 .هر روزه پیدا کنیدبرای مدیتیشن مرحله دوم: مکان و زمانی

 .بگذاریدروزی نیم ساعت را برای مدیتیشن در مکانی آرام خالی

 

ترین وضعیت ممکن قرار بگیرید، دراز نکشید. سر مرحله سوم: راحت باشید. در راحت

 .ترین وضعیت، چهار زانو نشستن استباید امکان حرکت داشته باشد. رایج

 

یک چیز ثابت تمرکز کنید. هدف آزاد کردن فکر مرحله پنجم: برای آزاد کردن ذهن، روی 

است. پس محیط و تمایالت فرد نباید در این کار دخالتی داشته باشد. راه کاهش فشار بر 

 .ذهن، تمرکز بر یک چیز است
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شود. به تمرکز ادامه دهید. به خودتان مرحله پنجم: فکرتان را رها کنید و ببینید چه می

های متعددی وارد ها، خاطرات و خیالکنترل نکنید. افکار، برنامهفشار نیاورید. هیچ چیز را 

اشید. نبفشار نیاورید و دنبال پیشرفت فوریشوند. هر بار دوباره تمرکز کنید ولیذهن می

 .رودهر کس در مدیتیشن سختگیری کند، کندتر جلو می

 مرحله ششم: به دنیای واقعی برگردید

 

 .سیدمرحله هفتم: شرح رخداد را بنوی

حادثه ای که آن فکری که احساس مورد نظر را ایجاد کرده تایید می کند را روی کاغذ  -

بعنوان مثال، ممکن است حرفی از دهانتان خارج شده باشد که او را  .بیاورید

 .کرده باشد و جمع و جور کردن آن دیگر ممکن نباشد  عصبانی

فکر کنید می فهمید که اگر  .حادثه ای که مخالف آن فکر است را نیز بنویسید -

هیچ کس نمی تواند به خوبی با این رئیس راه بیاید، به همین خاطر نمی   ازآنجاکه

 .تواند کسی را اخراج کند چون تعداد کارمندان همین حاال هم کم هستند

 

آید، بهتر است آن را کنار ها از مدیتیشن خوششان نمیث. مشکالت رایج: بعضی

است. یک مشکل دیگر نیاز های دروغین بگذارند. بزرگترین خطر، باور کردن وعده

 .استم به تداو

ج. تاثیر، فواید و خطرها: ترکیب مدیتیشن و تلقین، نتایجی همچون ریلکسیشن، 

زدایی در مقابل ترس و آگاهی را به دنبال سیتنفس و حسابهخودداری، اعتماد

 .دارد
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 نکات

 نکات این رعایت با آرام زندگی

 

 باشد، ات واقعی خود از آمده بر که رفتاری است، آزادانه رفتار در درون آرامش راز .1

 .دیگران افکار نه

 کن  پیروی حق از زندگی مراحل تمام در که است این در درون آرامش راز  .2

 حق آنچه که بدان را این است، دیگران مال به نخوردن غبطه در درون آرامش راز .3

 .رساند خواهد تو به را خود شد طور هر توست،

 چیزی مقابل در بخشد، می تو به دنیا آنچه است، نبودن مند گله در درون آرامش راز .4

 .ای بخشیده او به تو تر، پیش که است

 تو خود فقط که بدانی و بپذیری را خود اشتباهات که است این در درون آرامش راز .5

 .کنی تبدیل موفقیت به را آنها توانی می

 سرکوب را او اینکه نه کنی، غلبه درونت دشمن بر که است این در درون آرامش راز .6

 .کنی

 


