
 

  

 تأمل الزیتون (ابتكار جودیتا بن دافید)

  

صغیر وعاء أو كوب في توضع شخص، لكل مخلَّلة زیتون حبات ثالث أو حبتین إلى ستحتاج نبدأ، أن                    قبل

 بجوارك.

 هذا تمرین سوف ندرك من خالله ماهیة االهتمام بعینه.

علیك تملیه ما فعل في تتردد ال ثوان. بضع عینیك إغالق أو بصرك خفض یمكنك التمرین، هذا افتتاح                    عند

دلیلك باعتبارها ولجسمك لعقلك الداخلیة األحاسیس الستقبال ومنفتًحا فضولًیا وكن لنفسك العنان أطلق               نفسك.

  خالل هذا التمرین.

 (رنین الجرس)

 دعونا نبدأ باستحضار أنفسنا الى اللحظة الراهنة في هذا المكان، لنستجمع شتات أمرنا، ولنعید تركیز انتباهنا

 إلى أنفسنا، بعیًدا عن جمیع األمور التي مررنا بها خالل السویعات األخیرة؛ سواء أكانت ضوضاء، مسؤولیاتنا،

 واجباتنا، والتزاماتنا، أو حتى القلق الذي یساورنا أو مخططاتنا المستقبلیة حتى هذه اللحظة. بالرغم من أننا في

 بعض األحیان قد نشعر بأنها معلومات ضروریة للغایة، إال أنها تثقل كاهلنا أكثر من الالزم.

 أدعوكم إلفساح بعض المساحة لتجربة تعلیمیة جدیدة، فقط للحظات قلیلة حیث یمكننا إعادة االتصال بالحاضر،

 والتواجد هنا، لحظة بعد لحظة، بفضول ولطف، وربما حتى بوعي مرح، دعوة لتمرین اساسي في التركیز

 الكامل للذهن.

هنا التواجد لنفسك اسمح ذهن. وشرود توتر أي من نتخلص حیث وبطیًئا، طویًال وزفیًرا عمیقًا شهیًقا                  لنأخذ

  واآلن، اعتني بنفسك، حتى تصبح مدرًكا لجسدك وأفكارك.



 

 (وقفة - استراحة)

 یرجى بعد ذلك لفت انتباهك إلى وضعیة جلوسك كما هي  اآلن، وال داعي لتغییرها أو ضبطها. أوًال، نالحظها

 فقط، نراها كما هي، ثم یمكننا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هذه هي وضعیة الجلوس المریحة التي یجب الحفاظ

 علیه بضع دقائق من التدریب. الحظ كیف یتفاعل الجسم، وافحص ان كان یرید أن یتحرك، أم یبقى في مكانه،

 هل تشعر بالتململ أم بالهدوء؟ إذا لزم األمر، اتبع ببطء إعادة ترتیب الجسم لنفسه بنفسه.

 فقط الحظ وضعیتك في الجلوس أو في الوقوف، وأدرك نقاط التالمس البسیطة للقدمین على األرض، أو

 اتصالك باألرض، أو الوركین على الكرسي أو الوسادة. هل تشعر بأنها صلبة أم لینة، ثابتة أم متزعزعة،

 ملمسها ناعم أم خشن؟ ولنتذكر تقبل النتائج، مهما تكن، مع عدم إطالق األحكام على إجابات هذا السؤال. تماًما

 مثلما ینظر الفنان إلى النموذج الذي اختاره للرسم، فلنجمع المعلومات من دون الحاجة إلى تعدیلها أو تصحیحها.

 في هذه اللحظة الصغیرة كل شيء على ما یرام.

 إننا نمارس هذه القدرة على العودة إلى حواسنا، إلیجاد جزیرة صغیرة من الراحة.

ونقاط الید كف إنها واآلن؛ هنا إلى العودة على ومساعدتنا انتباهنا تركیز خالله من یمكننا مفید آخر مكان                    ثمة

في الموجودة الطاقة الحظ جانبیك. على متدلیة تكون وربما فخذیك، على أو حجرك في تكون ربما                  التالمس؛

الشعور أو الداخل، من تأتي التي بطاقتهما الشعور یمكنك فربما محایدة، أو باردة، حارة، كانت سواء                  یدیك،

 بالهواء أو القماش الذي یالمسهما من الخارج.

راحة الى المرفق، إلى الیمنى، الذراع إلى األیمن الكتف من وینساب كتفیك، عن ینزاح ضئیل بعبء تشعر                   قد

 الید وإلى كل إصبع في یدك. ربما ال یمكنك القیام بذلك، ال مشكلة، سیكون األمر سهًال في المرة المقبلة.

إلى األیمن الكتف من جلید، قطعة كذوبان العبء ذوبان تخیل المشهد: هذا تتخیل عندما تشعر ماذا                  افحص

من الهواء في الغاز انسیاب وأخیرًا الیدین، إلى ینساب غاز إلى الماء تحول ثم ماء، إلى الجلید وتحول                    الذراع،

  خالل أطراف أصابعك. هل ترغب في تجربة ذلك على طول كتفك األیسر - الذراع والمرفق والید.



 

 (وقفة)

أو ببطء، أو أكبر بعمق تتنفس قد ذاتك، نحو انتباهك وتركیز إلستجماع الدعوة لهذه استجابتك خالل وقت أي                    في

من له بزیارتك جسدك سعادة على ودلیال قلیًال، جسدك استرخاء على عالمات هذه وستكون كتنهیدة؛ تبدو                  قد

 خالل وعیك اللطیف الحاني. إن أحاسیسك الداخلیة هي دلیلك الیوم.

أو یدك براحة امسكها فقط، واحدًة حبة اختر الیوم، معنا أحضرناها التي الزیتون لحبات ادراكنا ننقل دعونا                   اآلن

ترها لم كأنك الزیتون حبة إلى وانظر حًقا، علیها للتركیز الوقت بعض بأخذ لنفسك اسمح وإبهامك. سبابتك                   بین

 من قبل، كما لو كانت تجربة جدیدة تماًما.

من العالم هذا إلى وصلت قد كنت لو كما ربما المراقبة، في الطریقة بهذه اللعب یمكنك كان إذا ما على                      تعرف

الخضراء الحبة هذه بحق هي ما لمعرفة فضولًیا كن واهتمامك، عنایتك الزیتون حبة امنح بعید.                 كوكب

  المستدیرة.

الداكنة، الظالل تفحص الضوء، ینعكس حیث الالمعة األماكن وتفحص منها، جزء كل تستكشف عینیك                دع

أن أم واحد لون هناك هل الحبة. في فریدة میزات أو متجانسة غیر عناصر أي أو الحواف، اللون،                    اختالفات

 هناك المزید من األلوان؟ هل هي ناعمة أم أن هناك عالمات أو ندوب؟

خط أي بها یوجد هل الشكل... بیضاویة أم كرة شكل على هي هل مستقیمة، خطوط بها أم دائریة هي                     هل

 مستقیم، هل یمكنك الشعور بأي نقطة حادة على اإلطالق؟

 (وقفة)

لمدى الوعي بزیادة وذلك أصابعنا. بین وتقلیبها اللمس، خالل من الزیتون حبة استشعار إلى اآلن ننتقل                  دعونا

/ جًدا رطبة جًدا/ قاسیة / جًدا ناعمة هذه مثل: احكام، تراودك هل الصالبة... أو المرونة الخشونة، أو                    النعومة

وضع مقدورك في كان إذا ما نفسك اسأل الحالي الوقت في األفكار؛ هذه مثل تراودنا أن جدا طبیعي جًدا.                     لزجة

 هذه األفكار جانًبا لبضع ثواٍن، فضوًال الستكشاف وممارسة طریقة مختلفة قلیًال للوجود.



 

ال ذاك، أو هذا إلى مشاعر أو قیمة أي إضافة دون من جافة أو رطبة كانت إذا الزیتون، حبة مالحظة                      حاول

عالمات تترك قد القشرة. تحت العصارة كثیرة أنها تشعر قد داكنة. خضراء ممتلئة كرة مجرد خطأ، أو                   صواب

بوعي النفور، في رغبتك أو نفورك حتى ومالحظة التعجب، استحضار یمكنك كان إذا ما ومعرفة یدیك،                  على

  لطیف وفضولي.

قد عطر أو شذا أو رائحة أي استنشق شمة، كل مع شمِّها. أجل من ألنفك، السوداء أو الخضراء الكرة هذه                      قّرب

الحظ أیًضا. وتقبله ذلك الحظ بخیاشیمك، حركة الى یؤدي أو وجهك، على ابتسامة ذلك یرسم قد ذلك. عن                    ینجم

 أي شيء الفت لالنتباه قد یحدث في حلقك أو بلعومك أو معدتك.

  

ما الحظ تضعها. وأین كیف بالضبط وذراعك یدك تعرف كیف الحظ شفتیك. إلى ببطء الزیتون حبة قّرب                   اآلن

مالحظة یمكنك كان إذا مما تأكد فمك. في كلها الزیتون حبة تضع أن أو الفور، على تقضمها أن ترید كنت                      إذا

بتحمل أوصي لكنني تحدًیا، ذلك یمثل قد الزیتون، تناول یحبون الذین منا للبعض بالنسبة فعله. دون من                   ذلك

 المزید من الصبر لتنمیة مهارات المالحظة هذه. أعتقد أنك ستكافأ كثیًرا على هذا في النهایة.

بهذه اإلحساس الحظ مضغها. دون من فمك، في منها قطعة تسقط بحیث بلطف، الممتلئة الزیتون حبة بقضم                   قم

إلى الفم یحركها كیف الحظ الزیتون، قطعة لمضغ تستعد بینما - ذلك بعد فقط. الثانیة من لشطر فمك في                     القطعة

واللب والعصیر والملمس للذوق المجردة األحاسیس الحظ المضغ. بفعل القیام أجل من تكون أن یجب                 حیث

 والقشرة، كما ستبدو في موجات في فمك. الحظ التغیرات بمرور الوقت لحظة بلحظة.

لم إذا ولكن (ابتسامة) ابتلعتها قد تكون ربما أنك (أعلم، الزیتون، قطعة لبلع مستعد أنك تشعر عندما ذلك،                    بعد

كنت إذا العقل. أو الجسم وعي في تظهر عندما بالبلع نیتك اكتشاف أوًال بإمكانك كان إذا ترى أن حاول                     تفعل)،

تتمكن قد المرة هذه ثانیة. زیتون بحبة أخرى مرة ذلك معرفة في ترغب فقد هذه، الزیتون حبة ابتلعت قد                     بالفعل

نزوًال حلقك إلى فمك من وانتقالها اللطیف، الفضولي انتباهك البلع عملیة وإعطاء النیة، حصول مالحظة                 من

 إلى معدتك. إنه قرارك.



 

 (نفس)

بعد - ككل جسمك یشعر كیف واستشعار دقیقة لمدة التوقف منك سأطلب حًقا. نهائًیا توجیًها سأعطیك                  اآلن،

أكثر أنفاسك هل عابس؟ أنك أم وجهك، على ابتسامة هناك هل مثل: بسیطة مالحظات التمرین. هذا من                   االنتهاء

بعض مالحظة یمكن ربما جلوسك، وضعیة هي كیف باالرتباك؟ أم بالرضا تشعر هل سرعة؟ أكثر أم                  بطًئا

 االسترخاء أو الفرح؟

 (وقفة)

مرة التمرین هذا تجربة یمكنك ما. شيء فاتك قد أنك تشعر كنت إذا حتى یرام، ما على شيء كل إن أخرى،                       مرة

والستمرارك استطعت، ما بقدر التعلیمات التباعك كبیًرا ثناء نفسك امنح ولكن ذلك. ترید كنت إذا الحًقا                  أخرى

 معنا في هذا التمرین الغریب المسّلي. لك تقدیرنا. ستفهم بعد فترة لماذا دعوناك لمشاركتنا هذه اللعبة.

 شكًرا على المرح والتعاون .

 (رنین)

 قد ترغب في تجربة ذلك عند تناول الطعام في مواقف أخرى، حتى في السر.

 


