
 : افتح قلبك مديتاتسيا

ل فيه حاولوا أن تجدوا ألنفسكم َوْضعًا مريًحا يمكنكم أن تجلسوا   لبضع دقائق.  )مديتاتسيا(جلسة تأمُّ

 ثّم أغمضوا أعينكم. 

ز على مرور الهواء  نحن نبدأ من أجل أن نهدّئ العقل قليًًل، لكي نصل بأنفسنا إلى هنا وإلى اآلن، نبدأ باالنتباه إلى التنفُّس، نرّكِّ

في طرف األنف، وكيف يكون بكّل بساطة ننتبه إلى اإلحساس، ونحاول أن نبقى مع العقل في مكان واحد،  من طرف األنف.

 اإلحساس بمرور الهواء إلى الداخل وإلى الخارج.

 اآلن حاولوا أن تفّكروا للحظة لماذا جئتم إلى هنا؟ ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ 

جودون هنا في عالم مليء باأللم، عالم فيه الكثير من المعاناة؛ فيه األمراض، وفّكروا بأنفسكم كيف أنتم وأنا، كيف كلّنا مو

 الحروب، المجاعة، الَوحدة، الحاجة، الموت. نحن نفقدأ عزيزين علينا، نفقد صّحتنا. 

في هاتين الحالتين األمر عندما يحدث لنا أو مهنا شيء غير مرغوب، أو ال يحدث الشيء الذي رغبنا كثيًرا في أن يحدث، 

 موجع ومؤلم، إذن، كيف يمكننا أن نغيّر هذا الوضع؟ هل هناك ما يمكننا أن نفعله من أجل تغيير هذا الوضع؟ 

 ربما أّن أحد األشياء األولى التي يجب علينا أن نتعلّم القيام بها من أجل تغيير هذا الوضع هو أن نتعلّم فتح قلبنا.

وجد حواجز بداخلنا. هناك ما يشبه الجدران أحطنا بها قلبنا، أو جعلناها بيننا وبين اآلخرين، وهي، في توجد عقبات بداخلنا. ت

 الحقيقة، ال تمّكننا من رؤية اآلخر. 

 ومن هو الذي وضع هذه الجدران؟ نحن الذين وضعناها هناك. لماذا وضعناها هناك؟ ربما ألنّنا خائفين؟ 

نا. هذه الجدران التي وضعناها من أجل عزل أنفسنا عن ألم الغير، تحّولت إلى سجن لنا وهي ولكن، هذه الجدران هي التي تقتل

 تقتلنا.

لو كان لنا قلب  إذن، حاولوا أن تتخيّلوا كيف سيكون هذا؟ كيف يمكن أن يكون هذا لو استعطنا أن نفتح قلبنا على مصراعيه؟

 وط مسبقة؟ جميع الناس الذين نلتقي بهم بدون أّي شر حبّ يشّع منه 

 لو استطعنا أن نقوم بذلك لكنّا أشخاًصا مختلفين.

 نحن بحاجة إلى مساعدة لكي نتعلّم كيف نقوم بذلك.

يحضر إلينا. إلى الجميع: ليدعو كّل واحد شخًصا متألًّما يعرفه؛ إن كان األلم جسديًّا أو نفسيًّا أو إذن، سندعو اآلن شخًصا نعرفه ل

 فكريًّا. شخص تعرفونه وتحبّونه وهو يتألّم. 

 وحاولوا أن تفتحوا لهم قلبكم. حاولوا أن تشعروا بألمهم. 

 به نفسكم لكي ال تشعروا بألمهم.  هل أنتم قادرون على أن تشعروا بألمهم، أّم أّن هناك جداًرا أحطتم

 وبين ألم الغير.إذا كان هناك مثل هذا الجدار أزيلوه، اهدموه. نحن نقول بأنّه ال فرق بين ألمنا 

 افتحوا قلبكم على مصراعيه، ليكن مفتوًحا جدًّا وأنتم تفّكرون بألمهم، اغرورقت عيونكم. 

 خل حياتكم وبواسطة حزنهم جاءوا لكي يعلّموكم ليفتحوا قلبكم.دوللحظة واحدة انظروا إلى هذا الشخص وكأنّه مًلك 



 ليفتحوا قلبكم. –وهذا هو السبب الوحيد لوجودهم هناك في عالمكم 

 اآلن اشكروهم ألنّهم موجودون في حياتكم ويعلّمونكم أهّم شيء يجب أن تتعلّموه.

 بإمكانكم أن تفتحوا أعينكم.

                           


