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ھایی ھستند کھ  افکار شبیھ پرنده  
 اطراف تو

ات  کنند و روی شانھ پرواز می   
توانی مانع نشینند. تو نمی می  

توانی از بودنشان بشوی، اما می  
 اینکھ درونت 

 النھ بسازند، جلوگیری کنی.
 

 صحبت یکی از بیماران
المث تحت تأثیر مارتین لوتر و یک ضرب  

 ∗چینی
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کشیدن تمرین کوچکی برای نفس   

طور مثال روی یک  بنشینید. بھ راستراحت و 
دار. پاھا را آزاد  پشتیصندلی یا یک مبل 

پشت در کنار ھم روی زمین قرار دھید و 
 بگذارید. ھا ھا را روی ران  دست
از بینی  ،ھا را نرم روی ھم بگذارید پلک

. و از دھان بیرون دھیدعمیق نفس بکشید 
شیدن) ک کھ چگونھ با دم (نفس کنیدتوجھ 
آید.  سینھ باال می ی قفسھبعد شکم و ابتدا 

را تا چھار  اعداد از یکدر فکر خود 
 :بشمارید

: 2تا  1یا اینکھ فقط از   1--2--3--4
 2--1 

ھیچ چیز فکر  (و بھ نفس را کوتاه نگھ دارید
 .نکنید)

و در  ھوا را بیرون دھیدبا دھان باز  حاال
با خود  6 ی تا شماره آرامی این حال بھ

بشمارید. نفس را (ھوا را) اول از شکم و 
 سینھ خارج کنید. ی بعد از قفسھ

یا اینکھ  1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6
 1 -- 2 -- 3 -- 4:     4تا  1فقط از 

 راحت و آزاد بمانید، در اینجا دھان کمی
پایین  ی آرواره ھمین دلیل ، بھماند باز می

 باشد. آویزانتواند  می
در اطاق با این تمرین را در ھوای آزاد یا 

  پنجره باز پنج بار تکرار کنید.
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و در ھمان حال در ذھنتان  نفس بکشید
 بشمارید:

تا  1یا اینکھ فقط از  1 -- 2 -- 3 -- 4 
2 : 2--1 

 نفس را کوتاه نگھ دارید. 
نفس را بیرون دھید و در ھمان حال حاال 

 بشمارید:
یا اینکھ  1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6

 1 -- 2 -- 3 -- 4:     4تا  1فقط از 
خودتان نفس معمولی با سرعت و راحت حاال 

مدت بازدم (نفس کھ بکشید. توجھ کنید 
 .تر است کشیدن) طوالنی از دم (نفس دادن) پس

  



 6       راھنمای بازیابی

   تمرین یک، دو، سھ، چھار

آیندی برای بدنتان پیدا کنید.  وقعیت خوشم
وقتی بھ کھ پیدا کنید ای را  ھمچنین نقطھ
 د.یآرامش داشتھ باشکنید،  آن نگاه می

ھایی را  حرکتتوانید  ھنگام تمرین ھمیشھ می
دھید تان الزم باشند انجام  کھ برای راحتی

اگر در  .)دره یا دھن کردن پاھاجا  ھجاب (مثل
 اشکالی ندارد. ،ببردحین تمرین خوابتان 

با صدای بلند یا در فکر خودتان بگویید کھ 
ی را ھایھای خود چھ چیز در این لحظھ با حس

 ابید؟ی درمی
بینم، چھار چیزی کھ  چھار چیزی کھ می

طور  کنم. بھ شنوم، چھار چیزی کھ لمس می می
 مثال:

من یک قفسھ کتاب، تلفن، یک فنجان چای و 
 بینم.  می را شیشھ پنجره

یک صدای تک ساعت دیواری،  من صدای در، تک
ھا را  خش برگ خیابان و صدای خش ازاتومبیل 

 شنوم. می
 روی آن ، مکانی کھ بازوانمصندلیمن پشتی 

 و ھایم قرار دارند، پاھایم را داخل کفش
 کنم. گرمای فضا را لمس می

 تازه ادامھ دھید. ھای حسی دریافتبا 
شنوم،  کھ می یبینم، سھ چیز کھ می یسھ چیز
 کنم. کھ حس می یسھ چیز
شنوم،  کھ می یبینم، دو چیز کھ می یدو چیز
 کنم. کھ حس می یدو چیز
شنوم،  کھ می یبینم، یک چیز می ی کھیک چیز
 کنم. کھ حس می ییک چیز
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ھایی کھ در چیز ی این توجھ شما بھ ھمھ اگر
شده نجلب  شود، این تمرین از شما خواستھ می

. در آخر تمرین یک بار ندارداشکالی باشد، 
 برعکس بشمارید، از چھار تا یک.آرامی  بھ

پاھا و ساق پاھا را  ،چھاری  با شماره
دست و  ،سھ ی هدوباره حرکت دھید. با شمار

دو،  ی ، با شمارهھم حرکت دھیدھا را بازو
وقوس دھید. عمیق نفس  تمام بدن و سر را کش

دار فس و بین تازه ،یک ی با شمارهو  بکشید
 ھا را باز کنید. چشم
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  تمرین پنج رنگ

این تمرین این است کھ توجھ کامل و از ھدف 
بھ اطرافتان جلب شود.شما فعال   

چیز پنج لطفا بھ دور و بر نگاه کنید و 
نام ببرید.  ،بینید را کھ می یرنگ بیآ  

عبارتند رنگ در این فضا  پنج شیء آبی :مثال
فنجان، تابلویی کھ بھ دیوار است،  از:

 مداد روی میز، برچسب بطری آب و پلیور من.
را نام  سبزرنگچیز  چھار لطفاً  بعد از آن

 ببرید.
.قرمزرنگچیز سھ بعد   
.رنگزردچیز  دو  
.را سفیدچیز  یکو   

یک بار دیگر فضا را خوب  ،در آخر تمرین
سعی کنید این نکتھ را تماشا کنید و 
 پیرامونرنگارنگ  چیزھایقدر  چھدریابید کھ 

و برای این موضوع ارزش قائل  شما ھستند
 شوید.
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  تمرین ردیف حیوانات

برای اینکھ تمرین ردیف حیوانات روشی است 
کمک افکار دیگری حواس خود را منحرف  شخص بھ

زدن مغزی"  "پشتکتوان  میکند. این تمرین را 
.ھم نامید  

ی ن دیگرحیوا بعدبھ یک حیوان فکر کنید و 
اسم  آخرحرف با  را پیدا کنید کھ اسمش

شروع شود و این کار را با  حیوان اولی
.حیوان دومی تکرار کنید  

 مثال:
 گربھ، سگ 
 روباه. شتر 

جای نام حیوانات با  توانید بھ البتھ شما می
با  چیزھای دیگر این کار را بکنید. مثالً 

ھا. اسم کوچک آدمیا با  اسم شھرھا  
کردن فکر  منحرفبرای  تنھایی بھ این روشاگر 

با حرکت این تمرین را توان  می کافی نباشد،
با باالرفتن از پلھ  مثالً  رد،بدنی ھمراه ک

کردن زانو. یا خم  
بردن  برای ازبین این ترتیب بھ این تمرین

.انقباض [عضالت] نیز مؤثر است  
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  شمارش برعکس اعداد

ی ھا ای از تمرین این تمرین جزء دستھ
تمرین برای این زدن مغزی" است.  شتک"پ

ھای  کھ اعداد و محاسبھخیلی خوب است کسانی 
 ساده را دوست دارند.

 عددی کھ دوست دارید شروع کنید. مثالً ھر با 
تا از آن کم 13تا 13و شروع کنید  1000

و براساس  ، انتخابی است13کنید. عدد 
اندازه سخت باشد،  اینکھ بخواھید تمرین چھ

بگذارید.جای آن عدد دیگری را  بھ توانید می  
 یک مثال کوچک دیگر:

  100عدد با شروع 
.شود تا از آن کم می7تا 7کھ   
و تا آخر 72 – 79 – 86 – 93 -100  

توان مانند تمرین  ھم میرا این تمرین 
، با فعالیت بدنی ھمراه "حیوانات "ردیف

د.کر   
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رفتن جمع راه  با حواس   

رفتن با حواس جمع امکانی است برای  راه
جمعی  حواسجمعی.  حواستمرکز حواس یا تمرین 

"تماشاکردن و دیدن آگاھانھ". عنی ی  
ست برای اای  رفتن وسیلھ جمع راه  با حواس

ر ضحا ی لحظھ بھ زمان حال، بھ توجھ دادنِ  جھت
 این تمرینشما برای  .در زمان حال و تجربھ

احتیاج  تاندنبھ چیزی غیر از خودتان و ب
بھ این دلیل کھ مقصدی ندارید،  ندارید.

بتوانید  کافی است جایی را انتخاب کنید کھ
ده قدم در یک جھت بروید و ده قدم در آن 

با ھر سرعتی امکان  رفتن اصوالً راهبرگردید. 
.آھستھ راه برویددارد، اما بھتر است   

رفتن و  مشاھده کنید بدن شما در حال راه
چھ و  شود ستخوش چھ احساسی میدکشیدن  نفس

 ھنگام. دقت کنید در آید برایتان پیش می
:افتد بدن شما چھ اتفاقی می برایرفتن  راه  

...  رسد پای جلو بھ زمین می ی پاشنھچگونھ 
ی وزن شما از روی یک  حس کنید کھ چگونھ ھمھ

شود، ...  پا بھ روی پای دیگر منتقل می
دارید،  وقتی پای عقبی را از روی زمین برمی

طور  شود، ... ھمین وزنتان چگونھ تقسیم می
کند، وقتی  جلو حرکت می وقتی کھ ھمان پا بھ

کند ... با زمین تماس پیدا می  
ھای  روی نکتھدرحالی کھ توجھ خود را 

توانید درعین  اید، می گفتھ متمرکز کرده پیش
کشیدن خود نیز دقت کنید. ابتدا  حال بھ نفس
ھای دم و بازدم دقت کنید و آن  روی وضعیت

دو را جداگانھ احساس کنید، و بعد ببینید 
این دو وضعیت چگونھ در یکدیگر تداخل 

کنند. می  
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 ی توجھ ھدف از این تمرین این است کھ ھمھ
کشیدن، در ھر  رفتن و نفس شما در ھنگام راه

لحظھ روی این دو عمل متمرکز شود. اگر 
سعی  کنند، ذھنتان خطور  فکرھای دیگری بھ

ھا را دور کنید و توجھ خود را  کنید آن
ھای بدن خود متمرکز  دوباره روی احساس

 کنید.
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  تمرین سیل نور

نرمی ببندید  ھایتان را بھ راحت بنشینید. چشم
باز زمین را تماشا کنید.  نیمھ چشمیا با 

بدنتان را از درون حس کنید و ھر سعی کنید 
ای مثل درد یا احساس نامطلوب  آزاردھنده چیز
آنچھ را  تصویری از . سعی کنیدحس کنیدرا 

حواستان  .مجسم کنیدی خود براکھ حس کردید 
کھ از بدن خود دریافت  یاین احساس رویرا 
کنید. متمرکز، اید هکرد  

گرد،  :ی داردشکلچھ  این تصویر 
، ... ؟دار، بیضی گوشھ  

سرخ، سبز،  :چھ رنگی دارد
، ... ؟خاکستری  

، ... سرد، داغ :چھ حرارتی دارد
 ؟

روی آن چگونھ است؟ خشن، سطح 
؟، ... صاف، نرم، زبر  

داخل بدنتان را حس کنید. کدام رنگ  حاال
بھبودی شما  اب خاصیی  گونھ ھھست کھ حاال ب
؟ارتباط دارد  

 رنگ شفابخشتصور کنید کھ نوری با این 
در خود  خودبھ . این نورتابد میشما  سوی بھ

ھا را  آنشود،  شما جاری می احساس جسمانی
کند  ھا را در خود غرق می گیرد، آن دربر می

ھا را  شود و آن ھا جاری می در شکل آن... 
آورد. ارتعاش درمی بھ  

شکل چھ تغییری پیدا کنید کھ این  خوب دقت
ی آن  کند. دقت کنید کھ چگونھ در احاطھ می

گیرد و نور در آن جاری  نور شفابخش قرار می
کند بھ  شود، چگونھ آن شکل شروع می می

ھایی کھ خودشان ھم   شدن ... بھ بخش تجزیھ
ھا  ی بخش ھمھ تاشوند ...  تر می ستھ کوچکپیو
.. . دشونکامال محو ھم   
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کھ  تا ھر وقتید و بگذارید نور باشصبور 
برایتان کھ  وقتھر تا  جاری شود؛ الزم است

.خوشایند است  
وجود  در بدن شما بھ خوشایندیحس  کھ وقتیتا 
آن را در یا دھد تغییر  شکل را طورید و یآ

دیگر ھیچ احساس خود حل کند کھ شما 
ھمچنان توانید  نامطبوعی نداشتھ باشید، می

این نور استفاده کنید. نور از سر شما از
 ... رسد می ھا کند و بھ شانھ جریان پیدا می

از باال تنھ بھ شکم و از آنجا بھ ساق و 
شود.  بعد از پا بھ زمین جاری می  

از این نور شفابخش آکنده اکنون شما 
آیند کھ  حالت خوشاین از ای  اید. لحظھ شده

.لذت ببرید ،نور شما را احاطھ کرده است  
بھ اینجا و حاال  بعد دوباره با حواس جمع

 بازگردید.



اھنمای بازیابی توان درونر        15 

محافظتی از نور  ی حلقھ  

و راحت بنشینید بھ طور مثال روی یک  راست
دار. پاھا را مرتب کنار  صندلی یا مبل دستھ

ھا را  دستو پشت ھم روی زمین قرار دھید 
.ھا بگذارید ران روی  
حواستان را  ببندید وآرامی  ھا را بھ چشم
کنید. آرام و منظم  متمرکزتنفستان  روی
  فس بکشید.ن

از فرق  کھ داریددر ھمین حال تصور کنید 
ھمان  بھنور این کنید.  سرتان نور تنفس می

. معنی درمان است رنگی است کھ برای شما بھ
ا بھ از فرق سر شم تصور کنید کھ این نور

ھای  از پاشنھو  یابد جریان می بدنتانتمامی 
شود. پایتان خارج می  

کشید  این نور شفابخش با ھر نفسی کھ می
تمام بدنتان  نرمی از فرق سر شما بھ بھ

ھای  یابد و با ھر بازدمی از پاشنھ جریان می
شود. پایتان خارج می  

نور ھمچنان از فرق سر بھ درون و از 
این  بھدارد.  جریان پا بھ بیرون ی پاشنھ

شما ی نوری پیرامون  تدریج حلقھ بھ ترتیب،
گیرد. شکل می  
، نور کشیدن نفسھربار با  کھ شما ھنگامی

، یک تابانید نور می با بازدمگیرید و  می
شکل شما ی حفاظتی نور پیرامون  حلقھ
تر و  گیرد. این حلقھ پیوستھ بزرگ می

ی نور  وقتی کھ این دایره .شود تر می فشرده
ی کافی بزرگ شد و پیرامون شما را  اندازه بھ

در میان این ، تصور کنید کھ چگونھ فراگرفت
اید ... چگونھ در آن  ی نور نشستھ حلقھ

نور ی  این دایرهچگونھ  یابید ... انبساط می
شما و ھرجا کھ باشید، بھ ھرجا کھ بروید 

گیرد. را دربر می  
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ای  نندهک از این نور محافظت ی دیگر یک لحظھ
لذت ببرید. کھ شما را دربر گرفتھ است، 

بھ تمرکز حواس با  و آھستھ بعد دوباره
د.برگردی مکانی کھ بودید  
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  پرتاب توپ با توجھ کامل

برای متمرکزکردن حواس روی یک  این تمرین
ھجوم جلوگیری از منظور  بھ مثالً  توپ،

از این ت. اس ذھن بھ  آزاردھنده ھای خاطره
 کردن حواس از منحرف برای انتو می تمرین

استفاده کرد. نیزفکرھای منفی   
توانید نشستھ یا ایستاده  این تمرین را می

بازی  شما حداقل بھ یک ھم .انجام دھید
 احتیاج دارید.

یک توپ بھ اندازه دلخواه را بھ سوی 
گرفتن  باید دانست کھبیندازید.  تانبازی ھم

ی  ھمھتوپ بھ توجھ زیادی احتیاج دارد. 
توپ روی  کامالً توجھ خود را ھا باید  بازی ھم

. متمرکز کنند  
زدن مغزی" را  "پشتکتمرین طور کھ  ھمان
ھای حرکتی ترکیب  توانستیم با تمرین می

توان با  کنیم، این تمرین را نیز می
زدن مغزی تکمیل کرد. مثالً ھر بار کھ  پشتک

شود، نام شھری کھ با حرف  توپ پرتاب می
شود، گفتھ شود. روع میمعینی ش  
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ھای شخصی تمرین   
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 *منابع
 

 مارتین لوتر
ھا بھ  توان از پرواز پرنده ھمانطورکھ نمی 

توان مانع شد  دور سر جلوگیری کرد، اما می
 کھ در انسان النھ کنند.

توان از افکار بد جلوگیری  ھمانطورکھ نمی
دوانیدن آنھا  توان مانع ریشھ کرد، اما می

 شد.
 

المثل چینی ضرب  
ھای غم و غصھ در اطراف سرت  از پرواز پرنده

توانی مانع  توانی جلوگیری کنی، اما می نمی
 النھ ساختنشان روی موھایت بشوی.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übungen formuliert in Anlehnung an: 
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Company. 

 Harrer, M. (2014), Achtsames Gehen. Abrufbar unter: 
http://www.achtsamleben.at/praxis/achtsamesgehen/ 

 Morgan, S. (2007), Wenn das Unfassbare geschieht - vom Umgang mit 
seelischen Traumatisierungen.  Ein Ratgeber für Betroffene, 
Angehörige und ihr soziales Umfeld. Kohlhammer. 

 Reddemann, L. (2007), Imagination als heilsame Kraft. Zur Behandlung 
von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren. Klett-Cotta. 
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