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  تحیة طیبة

 أهال وسهال بكم في دورة "التأمل الواعي " "Mindfulness" للتعامل مع الضغط,

 القلق, والخوف.

 اسمي جودیتا بن دافید, معالجة في علم النفس, محاضرة ومرشدة في موضوع "التأمل

 الواعي"

 "Mindfulness" سأرافقكم في هذه الدورة.

 هذه الدورة معدة لرفع الوعي, وتسهیل التعامل مع الصعوبات التي تواجهنا في الحیاة.

 الدورة مبنیة ِمن دروس مسجلة ونصوص للقراءة وتمارین تأمل, مقسمة على 8

  مراحل و 8 أسابیع.

 الیوم سنبدأ األسبوع األول من الدورة  مع مقدمة للتقنیة نفسها, ونتعلم ما هو "التأمل

 الواعي"

 " Mindfulness" بأسمائه األخرى: اإلصغاء واالهتمام الیقظ, ولماذا ننصح تعلم

 هذا النوع ِمن التقنیات.

 

 جمیعنا نواجه تحدیات وأزمات في الحیاة, لذا علینا االستعانة بآلیات التي ِمن شأنها أن

 تسهل علینا التعامل مع مثل هذه الحاالت.

 



 

 أغلب الطرق والتقنیات التي تعلمناها في جیل مبكر, للتغلب على الضغط واألزمات

 في حیاتنا غیر مجدیة. مِثل: المقاومة, الهروب, أو الجمود. وهذه هي الطرق األساسیة

 التي یفهمها العقل البشري البدائي في حالة التهدید.

 رد فعلنا ممكن أن یكون متهور اتجاه محیطنا أو اتجاه أنفسنا, ندخل في دوامة من

 القلق, أو یمكننا خلق نوع ِمن المواجهة بین القلق أو الموضوع التي ننحن في صراع

 بسببه, وبین المشاعر, األحاسیس واألفكار التي یمكن أن ترافق هذا القلق, اعتقادا منا

 بأن هذه هي الوسیلة الختفاء هذه المشاعر واألفكار... ولكن بشكل عام ال تختفي. إننا

 نحاول بشتى الطرق, ولكن ذلك یزید ِمن التوتر الداخلي, وُیضعفنا, وأیضا یمكن أن

 یزید ِمن التوتر في محیطنا.

 ولكن هناك سبل أخرى یمكنها أن تساعدنا, وِمن المحبذ أن نتبناها ونتمرن علیها

 یومیا, وهذا ما أردت الحدیث عنه في هذه الدورة.

 الضغط والتحدیات هم جزء ال یتجزأ من الحیاة,  في هذه الدورة سنتعلم طرق وآلیات

 جدیدة تسهل علینا التعامل مع مثل هذه الحاالت, عندها ربما ندرك بأنه یمكننا

 االستمتاع من الحیاة ولو قلیال.

 التأمل الواعي هو وسیلة التي ِمن خاللها یمكننا اإلصغاء بشكل صادق وحساس

 ألفكارنا, مشاعرنا وأحاسیسنا في هذه اللحظة واآلن.

 بواسطة تقبل وجود هذه األمور داخلنا بدون مقاومة أو هروب, وإتاحة المجال لعقلنا

 تعلم طرق جدیدة لرد الفعل.

 

 في كثیر ِمن األحیان ال یوجد لدینا سیطرة على أمور معینة في حیاتنا, ولكن تغییر

 أسلوب تعاملنا مع األمور في حیاتنا له تأثیر جوهري وأساسي, ومن شأنه تحسین

 جودة حیاتنا وصحتنا بشكل عام.

 



 

 في الحقیقة "التأمل الواعي" هو لیست طریقة عالجیة جدیدة, إنما موجودة في خدمة

 اإلنسان منذ آالف السنین. بدایة تطورها كانت في الشرق, وفیما بعد انتقلت تدریجیا

  إلى المستشفیات في الغرب وخاصة في عیادات األلم.

 تأثیر هذه التقنیة من الناحیة العالجیة فاق التوقعات, وِمن ذلك الحین تم إجراء أكثر ِمن

  2000 بحث عن فوائدها.

 

 وجدوا بأن هذه الطریقة مفیدة جدا للدماغ, للجهاز العصبي, وإلى باقي أجهزة الجسم.

 اتضح أن الممارسین لهذه الطریقة یشعرون أكثر بالهدوء النفسي, قدرتهم على

 التركیز أكبر, قدرتهم على التذكر أكبر, ینامون أفضل, حدة األلم أَخف, والقدرة على

 اتخاذ القرارات الرزینة لدیهم أكبر. هناك تجاوب عالجي ُمشجع في "التأمل

 الواعي"حتى في حاالت أمراض جسدیة مزمنة. على سبیل المثال "الصدفیة"

 واالمراض المعویة, وجدوا أن األشخاص الذین یمارسون "التأمل الواعي" عن

ل,  زادت قدرة شفائهم بثالثة أضعاف, أبحاث أخرى  طریق اإلصغاء لمعلم ُمسجَّ

 وجدت بأن "الیقظة" تنشط وتقوي جهاز المناعة, وتساعد في األمراض الناتجة عن

 الضغط والتوتر, وطبعا تساعد أیضا في حاالت القلق واالكتئاب. َمن ِمنا ال یوجد عنده

 مرض نفسي معیین في هذا العصر الحدیث, السریع, المتطلب, التنافسي, والذي یثقل

 كاهلنا بمعلومات ال حدود لها.

 

 الحیاة العصریة أحیانا تحمل في خبایاها أخطار تهدد وجودنا, العالم ُمتغیر, ال یوجد

 شعور بالتوازن, المعاییر ُمتغیرة, وحتى األمان في العمل تضعضع. الشعور بعدم

 التوازن واإلرادة اإلنسانیة في السیطرة على األمور الحیاتیة وتنبأ المستقبل, وفي

 الحركة ما بینهم تكوَّن الكثیر ِمن الضغط. نحن دائمي التفكیر بما حدث أو ربما كان

 ِمن الممكن أن یحدث بشكل ُمغایر, أو ربما نستطیع تصلیح ما حدث, ونعید تصور

 القصص واألحداث مرة تلو األخرى. هل خضت هذه التجربة؟ نخطط للمستقبل ِمن

 خالل قلقنا وخوفنا ِمن تجارب الماضي, ونحاول عدم تكرار األغالط لحمایة أنفسنا

 ِمن شيء مجهول. وفي أغلب األحیان نحكم على أنفسنا بقسوة وهذا یزید ِمن التوتر.



 

 

 قدرتنا على جلب االنتباه لهذه اللحظة المعینة في الوقت الحاضر, تساعد في تخفیف

 الضغط عن الجهاز العصبي, وتعطینا القلیل ِمن الهدوء والراحة, وشفاء كبیر. القدرة

 على جلب االنتباه للتجربة التي نخوضها في هذه اللحظة, بانفتاح, حب استطالع

 والموافقة بأن نخوض التجربة كما هي, هذه هي إحدى التعریفات للتأمل الواعي. هل

 هذا سهل؟ نعم, إنما یحتاج إلى القلیل ِمن الممارسة, ألننا نحن الكبار غیر متعودین

 على ذلك.

 

 هدف التقنیة هو تهدئة الدماغ, جلب التوازن للقلب, الخروج ِمن التقوقع وردود الفعل

 التلقائیة, وَتَبني تصرفات مالئمة وصحیة أكثر لنا. ; كما نستطیع تدریب الجسم

 واختیار ما نأكل, كذلك یمكننا تدریب القلب والدماغ لخوض تجربة مریحة أكثر, یِقظة

 أكثر, واقعیة أكثر. فهذه قدرة موجودة لدینا منذ الوالدة.

 

 *** مالحظة: لقد قمنا بهذه الدورة  باستعمال مصطلحین لتفسیر كلمة

. Mindfulness 

 األول: " التأمل الواعي" وهو التفسیر المباشر والخاص بالكلمة. أما المصطلح الثاني

 : "الیقظة" وهو التفسیر العام لكلمة التأمل.

 للتأمل الواعي میزة خاصة تمییزه عن باقي أنواع التأمل المتعارف علیها, وهي

 التركیز على الحضور هنا واآلن.

 

 أثبتت األبحاث أن الذین مارسوا " التأمل الواعي" خالل 8 أسابیع, ُوجدت لدیهم

 تغییرات صغیرة في منطقة الدماغ, تغییر في توجههم لجودة حیاة أفضل. دماغ

 األشخاص الممارسین  للتأمل الواعي لدیه قابلیة للتغییر لفترة طویلة أكثر, ولدیهم

 فرح, تقبل وتعاطف مع أنفسهم أكثر.



 

 في اآلونة األخیرة نرى بأن دورات "الیقظة" تجد طریقها إلى داخل المستشفیات,

 عیادات األلم, مشاكل األكل العاطفي, الوحدات العسكریة, الصفوف في المدارس,

 المستشارین واألطباء النفسیین, حتى شركات كبیرة للمحامین وشركات تكنولوجیة

 مثل "غوغل". الرغبة في وجود السكینة في زحمة الحیاة, والشعور في الخصوصیة

 مع نفسي... أن نعید اإلصغاء إلى ما یدور في أنفسنا وفهمه بشكل أفضل, وكشف عما

 یؤلمني, یریحني, وما هي احتیاجاتي...أظن بأن هذه هي رغبة الجمیع! هذه القدرة

 على اإلصغاء لما یدور في نفسنا, تساعدنا على التواصل بشكل أفضل مع محیطنا,

 داخل األسرة الواحدة, بین الزوج والزوجة, مع األطفال, مع رب العمل, مع الطبیب

 الخ... بشكل عام أطفال لوالدین ُیجیدون اإلصغاء ألنفسهم, یتطورون بشكل أفضل في

 الحیاة, وقدرة التواصل لدیهم عالیة.

 

 أثبتت األبحاث بأن نسبة الضغط العالیة تؤدي إلى تغییر في مبنى الدماغ وتقلص نسبة

 اإلمكانیات المفتوحة أمامنا. القدرة على تلیین الوعي, الممارسة مع استراحات

 منشطة, وتغییر أسلوب تعاملنا مع الواقع, یساعدنا بشكل جذري على التحرك نحو

 التغییر. ممارسة الحضور هنا وفي هذه اللحظة, الیقظة الواضحة والحساسة, عدة

 دقائق كل یوم, تساعدنا على تطویر قدرتنا في الحضور هنا وفي هذه اللحظة, تذُكرنا

 بما هو مهم بالنسبة لنا في هذه الحیاة, ویفتح أمامنا أفق الختیارات جدیدة واإلبداع في

 حل المشاكل. الممارسة تساعد في الشعور بالقیمة الذاتیة, عیش تجربة المشاعر

 االیجابیة, وتنفس الصعداء بفرح.

 

 لیس ِمن الضرورة أن تكونوا مرضى أو مضغوطین لكي تتعلموا هذه الدورة, في

 الحقیقة مهم جدا ممارسة هذا النوع ِمن المعرفة الستعماله في األوقات العصیبة, هذه

  المعرفة تزود حیاتنا بالحیویة, الصحة ولحظات مفاجئة ِمن الشعور بالحریة.

 

 الممارسة والتمرین یبدءان في حالة الجلوس أوال, وِمن ثم ینتقالن إلى النشاط العادي,

  ِمثل المشي, األكل, السواقة الخ..



 

 أدعوكم لقراءة مواد الدورة, وممارسة التدریب البسیط لهذا األسبوع بحب استطالع.

 یسرني لقائكم في األسبوع القادم لتكملة رحلتنا معًا.

 

 إلى اللقاء جودیتا بن دافید


