
 التخلص من األلم -التأمل

حسناً، ِجد لك مكاناً مريحاً وتأكد عند جلوسك أن ظهرك مستقيم فمن المهم عند القيام بالتأمل أن تُبقي ظهرك مستقيماً وبإمكانك  

 أن تغمض عينيك. 

واآلن انتبه لذقنك حيث يجب أن يكون ذقنك مستقيماً بحيث ال يكون مرتفعاً وال منخفضاً وإنما يجب أن يكون مستقيماً كما يجب 

كون الكتفان مستويان ولك أن تضع يديك في حضنك ونرى أن تضع اليد اليسرى تحت اليد اليمنى وإلمس إبهامك برفق وهذه أن ي

 إحدى طرق الجلوس.

أما اآلن فإنتبه لوجهك حيث ال ينبغي أن يكون وجهك متوتراً وإنما يجب أن يكون مسترخياً كما يجب أن تكون العينين مسترخيتين 

بق على الفم أيضاً. أبق فمك مغلقاً ومسترخياً بحيث يالمس اللسان أعلى األسنان العلوية واآلن انتبه لتنفسك وركز وهذا الكالم ينط

 عليه وسنعد عشر أنفاس. 

عُدّ عشر أنفاس فقط وإبدأ بالعد دوماً لدى خروج النفس فعند خروج الهواء تبدأ بالعدد واحد ومن ثم يدخل الهواء ولدى خروجه 

 اثنان ومن ثم يدخل الهواء مجدداً وهكذا دواليك وحاول أن تعد للعشرة دون أن تنسى ألي عدد وصلت. مجدداً تعد

 وإذا ما نسيت ألي عدد وصلت فإبدأ بالعد مجدداً من العدد واحد وحاول أن تركز أكثر. 

حاني مالئم، طريق سيخلصك واآلن الجزء التالي الذي ترغب بإدخاله لعقلك هو رغبتك باللجوء إلى طريق روحاني، طريق رو

من المعاناة وسيسمو بقلبك وحكمتك بحيث تتمكن من إنهاء معاناتك ومعاناة اآلخرين لذلك ازرع هذه الرغبة في قلبك لتتمكن من 

 العثور على مثل هذا الطريق وليكون بوسعك ممارسة هذا الطريق 

إلى مرحلة يكون بوسعك فيها مساعدة الناس في الحصول  وأوجد أمنية في قلبك أال وهي أنه سيترتب على ممارستك أنك ستصل

 على السعادة وإنهاء المعاناة.

وحتى تتمكن من تحقيق ذلك فستحتاج للمساعدة وستحتاج أستاذاً روحانياً ليقدم لك العون، لذلك إدعو أستاذاً روحانياً للحضور 

تاذاً وقوراً سيأتي إليك ليمد لك يد العون في هذه الممارسة . تخيل أن شخصاً سامياً، أسLamaإليك وهو ما يطلق عليه اسم الما 

وبالتالي فأياً كانت الصورة الموجودة في عقلك لشخص ما ولربما يكون شخصاً تعرفه أو شخصاً تتخيله وهو بالنسبة لك إنسان 

 ساٍم، إنسان غاية في الطهر، إنسان ذو مزايا راقية وسامية. 

أمامك في الهواء وتخيل في مخيلتك أنهم يجلسون هناك ولدى النظر إليهم تخيل أنهم في غاية ومن ثم تدعوهم ليأتوا ويجلسوا 

الجمال، متألقين للغاية ومشرقين وأنهم ينظرون إليك بأروع درجات الحب. إنهم يحبونك ألقصى درجة وهم في قمة السعادة ألنهم 

 يمدون لك يد العون والمساعدة. 

م، أنظر إلى محبتهم، إلى حكمتهم، إلى تعاطفهم، وأبدي إعجابك بتلك المزايا في قلبك، ونطلق ولدى نظرك إليهم شاهد مزاياه

على هذا األمر إسم السجود الذهني وكلما أمكنك القيام بذلك أكثر كلما اكتسبت تلك المزايا بنفسك إذاً فأنت تنحني ألستاذك من 

 خالل إعجابك بمزاياه الروحانية السامية للغاية. 

خطوة التالية تقدم الهبات لهذا األستاذ فبوسعك أن تفكر بشيء جميل جداً في حياتك وتمنحهم إياه أو لك أن تفكر بفكرة غاية في ال

في الجمال كانت قد خطرت على بالك وتقدمها لهم كهبة أو يمكنك حتى أن تفكر بنيتك الصادقة في أن تصبح شخصاً أفضل من 

 إنه أمر جميل جداً. خالل الممارسة وتمنحهم هذه النية.

أما الخطوة التالية فقد ُأعدت إلزالة أي عقبات لربما تواجهك في التأمل فإذا كانت هناك أي فكرة مزعجة أو إذا كان هناك أي أمر 

لك نقوم ومن ثم تنسى األمر برمته. والحقاً لذ   قد فعتله وأنت نادم عليه فبإمكانك أن تعترف به اآلن أمام االستاذ الروحاني الالما

 باألمر المعاكس حيث تتذكر شيئاً جمياًل كنت قد فعلته ولربما تكون قد فعلته اليوم وتبتهج به. إبتهج بطيبة قلبك وصالح سريرتك.



أما اآلن فإتجه إلى أستاذك الموجود أمامك واطلب منه التعاليم فإذا كنت بحاجة للعون بخصوص شيء معين يزعجك فبوسعك أن 

ال هذا األمر وإذا كنت تدرك أن لديك أي عيب تحاول التخلص منه لكنك لم تفلح في ذلك فبإمكانك أن تطلب تطلب منه العون حي

 مساعدته في هذا األمر.

 إطلب مساعدتهم وأنشد تعاليمهم.

وهو األستاذ الروحاني ليبقى بجانبك وال يفارقك. كل هذه الخطوات هي تمهيد يُِعدُّنا للتأمل األساسي.  للالماواآلن ادعو بطول العمر 

دعونا نعاود التركيز ولنركز مجدداً على التنفس ولنحاول أن نعد مجدداً عشر أنفاس دون أن ننسى ألي عدد وصلنا ويبدأ العد 

 دوماً عند خروج الهواء. 

عرفونه، شخص تعرفونه جيداً وتكنون له المحبة وحاولوا معرفة إذا ما كان يواجه مشكلة ما وقد تكون واآلن ركزوا على شخص ت

مشكلة جسدية أو مشكلة ذهنية أو لربما تكون مشكلة مالية أو قد يكون لديهم مشكلة في العالقات مع اآلخرين ومهما كانت المشكلة 

م فكر بشخص من هذا النوع ومن ثم إتخذ قراراً بأن تساعدهم على التخلص من التي تضايقهم أو يعانون بسببها أو تسبب لهم األل

 آالمهم.

إذاً إبدأ بالتنفس البطيء العميق وركز على الشخص الموجود أمامك، الشخص الذي تود مساعدته وتخيل أن المشكلة التي يواجهها 

 وجود هذه المشكلة. تشبه الدخان األسود الموجود في كافة أنحاء جسمه وأن جسمه أسود بسبب

وتخيل المكان الذي يجلس فيه، تخيل على سبيل المثال أنه في غرفة النوم يجلس على سريره وانظر كيف تؤثر المشكلة عليه، 

 كيف تؤثر على جسمه، لربما تؤثر على وجهه، على تعابيره.

ال يمكنه رؤيتك أي أنك تستطيع رؤيته لكنه ال  وبالتالي فإنك تدخل إلى غرفة النوم تلك وتجلس أمامه بيد أنك ذلك المالك الذي

يستطيع رؤيتك وبالتالي فأنت تجلس أمامه غير أنك بالنسبة له غير مرئي وإبَق مرتبطاً برغبتك بإزالة آالمهم مجدداً وستتمكن من 

 ذلك باستخدام تنفسك.

ود من أجسامهم إلى مركز أجسامهم فكل أي أن تنفسك يعمل اآلن كالمضخة ومع كل شهيق تأخذه فإنك تسحب هذا الدخان االس

 مرة تُِدخل فيها الهواء عن طريق التنفس فإنك تسحب الدخان األسود أكثر فأكثر بإتجاه مركز الجسم.

إذاً قم بالشهيق على هذا النحو عدة مرات حتى يتجمع كل شيء في مركز القلب مثل الكرة السوداء الصغيرة أو مثل حبة الزيتون 

 ة وأنت تسحب كل شيء موجود في الداخل عن طريق تنفسك.السوداء الصغير

ومن ثم تستمر بالتنفس حيث أصبح جسمهم اآلن أبيضاً ونظيفاً وأضحت كل المشاكل التي يعانون منها متجمعة في الكرة السوداء 

هم عن طريق أنبوب الصغيرة الموجودة في قلوبهم وبينما تستمر في عملية تنفسك فإنك تضخ هذه الكرة السوداء خارج أجسام

التنفس الخاص بهم حيث ترتفع لألعلى عن طريق الحلق وتخرج عن طريق الفم شأنها في ذلك شأن غيمة دخان سوداء تخرج 

من جسمهم اآلن وتتدلى مثل الغيمة السوداء أمام ناظرهم بينك وبينهم وبالتالي قم بأخذ بعض االعداد من الشهيق لتقوم بذلك 

 ولتخرجها منهم.

آلن فركز على صدرك وعلى قلبك فهاهم يجلسون أمامك وهناك غيمة سوداء بينكم وأنت تركز اآلن على قلبك أنت وترى أما ا

في قلبك شعلة نار صغيرة لكنها ليست في قلبك الجسدي وهو مركز صدرك، إنك ترى شعلة نار صغيرة لربما ال يتجاوز حجمها 

لة أنانيتك وَجهلك لذلك ركز قلياًل على أنانيتك وجهلك وسوء فهمك لمصدر السنتيمتران ولونها أحمر وأصفر وتمثل هذه الشع

 األشياء من حولك.

أما في الخطوة التالية فعندما أقول لكم "انطلقوا" فما عليكم القيام به هو في نفس واحد، نفس واحد عميق بحيث ستقومون بالشهيق 

دة بينكم وبينهم وستقومون بالشهيق لتدخلوها داخلكم حيث ستنزل عن لتأخذوا الغيمة السوداء التي تشكل مصدر آالمهم والموجو

طريق حلقكم ولدى مالمستها لشعلة النار ستحترق بالكامل وستتالشى وتختفي. ستحرق الشعلة فحسب األمر برمته وفي نفس 



أشخاصاً عطوفين ومحبين  الوقت ستتالشى الشعلة. أي أن أنانيتكم ستختفي وسيتالشى معها جهلكم وها أنتم اآلن وقد غدوتم

 وبالتالي فإنكم تحرقون آالمهم فضاًل عن كونكم تحرقون أنانيتكم وجهلكم.

 إذاً خذوا نفساً عميقاً وقوموا بذلك اآلن.

 بالنور، النور الذهبي وأصبحت دافئة وجميلة. واآلن زالت شعلة النار كما زال الدخان األسود وأضحت قلوبكم مليئةً 

اعدتهم وأنت اآلن مليء بالنور وها قد غدوت شخصاً أفضل. ركز عليهم اآلن، انظر اليهم، وانظر كيف أن إذاً تمتع بشعور مس

ترى كيف يؤثر ذلك على أجسامهم، كيف يؤثر على هذه المشكلة التي كانت تقض مضجعهم ولربما لوقت طويل قد تالشت فجأة. ُ

 سم على شفاههم ابتسامة جافتهم لوقت طويل.وجوههم، وما شعورهم االن؟ ربما يشعرون بالنور وربما ترت

 إذاً كن سعيداً، كن سعيداً على ما قد قمت به وإبتهج. يتوجب علينا أن ننهي التأمل بهذه الطريقة بحيث تكون مسروراً مم فعلت. 

الموجود أمامك فقد كان معك طوال الوقت يراقبك. ركزعليهم مجدداً اآلن واشكرهم على مساعدتهم  أما االن فركز على الالما 

ن يأتوا ويبقوا في قلبك وسيوافقون بالطبع فهم يحبونك لذلك فإنهم يصبحون أصغر فهم من نور وهم لك في تأملك وإطلب منهم ا

مالئكة وهم يصغرون فيأتون ويجلسون على رأسك ويتوجهون لذات االتجاه الذي تتوجه له ومن ثم يتسللون برفق وأناة ولطف 

على تلك الوردة الجميلة الموجودة في قلبك ويظلون هناك. إنهم إلى تلك المقصورة الصغيرة في قلبك التي أعددتها لهم ويجلسون 

 في غاية السعادة معك وسيكونون دوماً موجدين لتقديم العون لك طالما كنت بحاجتهم. 

جيدة جداً بصنيعك هذا ، لقد حزت على قدر كبير من اإلحسان فقط من خالل  (Karma) فقط كن متيقظاً أنك قد جمعت كرمة  

 التمرين الذي قمت به في أفكارك.هذا 

 إبعثوا هذا االحسان والصالح كبركة للشخص الذي كنتم تعملون معه، امنحوه البركة بعطفكم وإحسانكم.

 بإمكانكم أن تفتحوا أعينكم.

 


