
 تأمل تونغ لين كامل 

 أغمضوا أعينكم 

واآلن انتبهوا لوضعيتكم حيث أن أهم شيء أن يكون الظهر مستقيماً وأال تكون الذقن مرتفعلة لألعلى وال منخفضة وأن تكون 

االكتاف مستوية. بإمكانكم أن تمسكوا أيديكم وتضعوها على أي من ركبتيكم أو تضعوها في حضنكم الواحدة  فوق األخرى. إفعلوا 

  يفضل أهل التبت الوضع الثاني. ضعوا اليد اليمنى فوق اليد اليسرى وإلمسوا أصابع اإلبهام برفق. ما تجدونه أكثر راحة لكم فمثلً 

 واآلن ركزوا على تنفسكم وحاولوا أن تعدوا عشرة أنفاس وال تنسوا ألي عدد وصلتم ونبدأ بالعد دائماً عند الزفير. 

 إذا ما نسيت العدد الذي وصلت له إبدأ من جديد. 

باإلعداد والخطوة االولى هي إتخاذ ملذ وإيجاد الحافز والطريقة التي تقومون فيها بذلك هي أن تركزوا على رغبتكم  سنبدأ اآلن

 بالعثور على مخرج لمعاناتكم ومساعدة المخلوقات على التخلص من معاناتهم. 

سامي ولتجد طريقة لتحقق تلك األهداف. أعثر على طريقة لتنمي تعاطفك لهذا المستوى السامي، أن تنمي حكمتك لهذا المستوى ال

 إذاً فأنت تلوذ بالطريق الروحاني وبالحكمة والتعاطف اللذان سينموان في قلبك قي نهاية المطاف نتيجة لطريقك الروحاني.

وهي إذاً يكمن ملذك في النتيجة التي ستنميها في قلبك عندما تصبح متبصراً وبالمخلوقات التي تستطيع مساعدتك في طريقك 

المخلوقات المتبصرة التي تعلمك كيفية الوصول لتلك النتائج فيك. ولمساعدتك على تطوير حافز طاهر، فكر بشخص تعرفه وهو 

 يعاني وأنت تود مساعدته وكّون رغبة قوية بمساعدته وبأن تخلصه من معاناته.

فأنت بحاجة للعون فإطلبه. أطلب مرشدك الروحاني،  وبالتالي فأنت تملك الرغبة بإزالة معاناتهم غير أنك ال تعلم الكيفية لذلك

شخص سامي ليأتي ويكون معك خلل التأمل ليقدم لك العون لذلك تخيل في الهواء أمامك شخص سامي ويمكن أن يكون ذكراً او 

 أنثى، شخص تعرفه أو شخص لك علقة معه ويمثل لك هذا الشخص مزايا سامية وراقية.

لهواء على مستوى عينيك ولعلهم على بعد مترين منك وإذا شئت فلك أن تقربهم منهم أكثر وهم شاهدهم يجلسون أمامك في ا

يجلسون على عرش جميل وهم أنفسهم مثاليون بكل شيء. يبدو مظهرهم الخارجي جميًل وجليًل ومتوهجاً ومتألقاً أما فيما يتعلق 

 الستثنائية وهم في غاية الطهر وينظرون إليك بالحب الكبير. بمزاياهم الداخلية فهم يملكون هذا الحب والتعاطف والحكمة ا

فأنت اآلن تنحني إليهم عقلياً من خلل إنتقاء واحدة أو اثنتين من مزاياهم السامية وتقدر وتثمن هذه المزايا الموجودة فيهم. وهذا 

ه يكون شيئاً جميًل تملكه وأنت متعلق به جداً سجود ذهني ومن ثم تقدم لهم الهبات ولك أن تتخيل شيئاً جميًل وتمنحهم إياه ولعل

 وهو عطاء رائع وقد يكون غروباً جميًل ال تملكه وبإمكانك التخلي عنه في تأملك  وانظر كيف ستسرهم هباتك. 

له حدث أما الخطوة الثانية فقد ُأعدت إلزالة أي أمور سلبية قد تعترض طريق التأمل ونقوم بذلك من خلل التفكير بأمر حدث ولع

اليوم أو حتى بما فعلت أو قلت أو بمجرد فكرة غير حانية أو أنانية خطرت ببالك ومن ثم تعترف بهذا العمل أمام أستاذ اللما 

 وتنسى األمر. 

ة أما اآلن فقوموا باألمر المعاكس أي فكروا بشيء رائع قلتموه أو فعلتموه أو فكرتم به اليوم وانظروا إلى هذا العمل على أنه هدي

جميلة تقدمونها لألستاذكم اللما، لهذا الشخص السامي الذي يقف أمامكم وأطلبوا منهم أن يعينوكم ويعلموكم التعاليم، أطلبوا 

 بركتهم، أطلبوا منهم أن يساعدوكم في تأملكم حتى يكون تأملكم عميقاً وفعااًل وبالطبع سيوافقون. 

ه وربما يكون ذات الشخص الذي تأملتموه في األمس أو قد يكون شخصاُ أما اآلن فركزوا على الشخص الذي ترغبون بمساعدت

جديداً. فكروا من هو هذا الشخص وتخيلوا أنه يجلس مثًل في غرفة نومه وهو وحده في الغرفة وأنت هذا الملك الخفي الذي 

 يجلس أمامه بيد أنه ال يستطيع رؤيتك وأنت تتمنى أن تساعده.  



كيف تؤثر هذه المشكلة التي يكابدونها عليهم، كيف تؤثر على أجسامهم، كيف تؤثر على وجوههم أو على أنظر إليهم اآلن وأنظر 

 عقولهم وكّون رغبة قوية بإزالة مشكلتهم وبأن تساعدهم ليكونوا سعداء. 

هم وقد تكون كدخان تخيل اآلن أن المشكلة التي يكابدونها سواًء كانت جسمية أو عقلية عبارة عن مادة سوداء موجودة في أجسام

 أسود أو كالقطران األسود وهي تستشري في أجسامهم.

وستستخدم تنفسك اآلن لتخلصهم منها فأنت تجلس أمامهم وهم ال يستطيعون رؤيتك وفي كل مرة تأخذ فيها شهيقاً يعمل تنفسك 

في مركز الجسم على شكل كرة سوداء  كالمضخة التي تضخ المادة السوداء من أجسامهم للخارج. وفي البداية تتجمع كافة المادة

صغيرة في مركز صدورهم فخذ عدداً من الشهيق وتخيل أن تنفسك يمتص المادة السوداء من كافة أجزاء أجسامهم لمركز هذا 

 الجسم فأنت تقوم بتنظيفها بتنفسك. 

ي قلوبهم واآلن تقرر أن تخلصهم منها إذاً فكل أجسامهم نظيفة وبيضاء ومتأللئة لكن هذه الكرة السوداء من القطران ما زالت ف

نهائياً فتستخدم تنفسك مجدداً كمضخة وتضخها خارج  أجسامهم عن طريق حلقهم، عن طريق أنوفهم ، عن طريق أفواههم فتتجمع 

لتقوم  كلها كالغيمة السوداء أمام وجوههم، بينك وبينهم دون أن تمسهم أوتمسك فهي موجودة في الهواء فقط لذلك فخذ بضعة أنفاس

 بذلك. 

واآلن ستجدد هدفك واستعدادك لتتحمل معاناتهم كيل تعاودهم هذه المعاناة مجدداً فمن غير الممكن أن تعود لهم وعندما أقول 

"اآلن" ستقومون بإدخال غيمتهم السوداء داخل أجسامكم عن طريق نفس واحد عميق لكن قبل أن تقوموا بذلك أريد منكم أن 

ركم وأن تشاهدوا هذه الشعلة هناك التي تظهر كلهب الشمعة ولونها أصفر وأحمر وهي ساطعة للغاية تركزوا على مركز صدو

وهي موجودة في مركز صدرك  وتمثل أنانيتك وسوء فهمك وصبيانيتك وعندما تقوم باستنشاق هذه المادة بعد أن أقول "اآلن" 

 لمستوى القلب وعندما تلمس الشعلة ستتبخر وسينطفيء سترونها بنفس واحد تخرج عن طريق األنف، عن طريق الحلق نزوالً 

 اللهب تماماً وسيكون هناك مجرد خيط أبيض صغير من الدخان الذي سيتلشى بأكمله.

 إذاً خذوا نفساً عميقاً وقوموا بذلك اآلن.

 نتيجًة إلطفاء هذه األشياء.إذاً هاقد تلشت تماماً، تلشت أنانيتك وتلشى جهلك وتلشى األلم ويملؤ قلبك شعوٌر بالسعادة 

وينتشر النور في كل صدرك ويملؤ قلبك وهو نوٌر جميل وحاني وعذب يخرج من مسامات جلدك ويخرج عن طريق األنف ولدى 

 أخذك للزفير تخيل أن هذا النور يكتنف كل أجزاء جسمك ويجلب لك السعادة في أعماقك وفي خارجك على حد سواء.

ياً وعاطفياً ويزداد نورك ويزهر كما يزهر حبك ويطّوق النور الشخص الموجود أمامك حيث يحيط بهم وتغدو سعيداً جسدياً وعقل

 ويمنحهم كافة أمنياتهم ورغباتهم. 

كما يدخل النور أجسامهم عن طريق أنوفهم وحلقهم وعندما تقوم بالزفير، يدخل النور أجسامهم ويبدأ بملئهم بالنور من الداخل 

وكافة الفوائد الجسدية التي يرغبون بها ويمنحهم الصحة والجمال وطول العمر وبالتالي يمثل النور  ويمنحهم كامل الصحة

الخارجي احتياجاتهم العقلية التي يتم إنجازها بينما يمثل النور الداخلي االحتياجات الجسدية التي يتم انجازها وتصبح سعيداً على 

 الصعيدين الجسدي والعقلي. 

أنظر إلى تعابيرهم، أنظر كيف يبدون اآلن  وكيف تبدو أجسامهم ووجوههم بعد أن انتهت المشاكل التي كانوا  انظر إليهم اآلن،

 يعانون منها وتلشت ألنك أحرقت تلك المشاكل وها أنت تمنحهم كل ما يتمنونه. 

فقط فهو مع ذلك عطف رائع فلك  وبالتالي فلك أن تبتهج بما قمت بعمله وبالعطف الرائع الذي قدمته حتى لو كان ذلك في ذهنك

أن تبتهج بذلك ألنك تراهم في قمة السعادة اآلن وتلك كرمة رائعة زرعتها اليوم في عقلك ويمكنك أن تعزز ذلك من خلل منح 

العالم المزيد من النور ويزداد النور وينتشر حتى لنطاق أوسع ويبدأ بمأل الغرفة ومن ثم ينتشر النور ليمأل المدينة وبعدها يغطي 

 أجمع. وأنت تهب عطفك والكرمة الحسنة الخاصة بك وحبك وتهبها لكافة المخلوقات وكافة األمهات دون إستثناء.  



واآلن إطلب أستاذ اللما، وركز على أساتذة اللما ذلك أنهم وقفوا بجانبك طوال الوقت وأشكرهم على مساعدتهم لك ألن ما حصل 

 انهم وعطفهم واطلب منهم أن يبقوا بجانبك دوماً وأال يتركوك أبدأ وبالطبع سيوافقون.كان بفضل حنانهم واشكرهمم على حن

واطلب منهم أن يلجوا في داخلك وسيوافقون على هذا أيضاً بكل سرور واآلن شاهدهم وهو يرتفعون في الهواء ويصغر حجمهم 

 فهم من نور جميل، إنهم ملئكة. ويصبحوا صغاراً للغاية حوالي خمسة سنتيمترات فيأتوا ويجلسوا فوق رأسك 

ومن ثم يتسللون بلطف من رأسك إلى قلبك، إلى مركز صدرك فوق عمودك الفقري حيث توجد مقصورة صغيرة وأعد لهم مكاناً 

جميًل، عرشاُ جميلً من وسائد اللوتس وإذا أحببت فمن ضوء القمر ونور الشمس وشاهدهم وهم يجلسون هناك، في قلبك ويشعرون 

 حكمة والمحبة فهم دوماً معك ويساعدوك أينما ذهبت وسعداء بفعل ذلك. بالسعادة معك وهم في غاية الجمال وال

 واآلن بإمكانكم أن تفتحوا أعينكم.

 


