
 

  يوگا و تندرستي

   از دانشگاه ماساچوست MBSR، فوق ليسانس مشاوره از دانشگاه تورنتو كانادا، مربي ارشد امير حسين ايماني نويسنده: 

يكي  بخشقدرت شفا همة ما نيست؟ )ي شدن(يك همان حالت اتصالاين حالت آيا ؟ كجاييم هستيم حال انجام يوگاوقتي كه كامالً در 
ظرف  هنگام، وضعيت بدني (آسانا) هنگام بودن در يك .يوگاستحقيقي اين حالت  و چشيده ايم وتجربه كرده ا ر اين لحظهبا  بودن

ي نيست كه از اساتيد آموخته باشيم. چيزيوگا  زيرا ،دانيمما همه پاسخ اين سوال را مي افتد؟چه اتفاقي مي با فرزندانبازي يا و  شستن
كه دانيم ميما هنوز  ،آنبعد از سالها دور بودن از  ؛است خانهبازگشت به  شبيه .صد بر آن داريمقكه  هنگامي ،ماست كامل حضوريوگا 

خاطر اينكه سالهاست طي نشده مقداري ه ب. اين مسير ممكن است بلديمرا  و كمابيش مسير رسيدن به آن چنين مكاني وجود دارد
 ؛آشنا هستيم هايينشانهما با چنين  ةهم .كنندراهنمايي ما را به خانه د كه هايي وجود دارننظر برسد اما هميشه عالئم و نشانهه محو ب

هاي در رنگخود را  قدم در پارك، زمانيكه ؛نوشيمميچاي را كنار گذاشته و فقط  دنياوقتي كه تمام نگرانيهاي  ،يك فنجان چاي
  ..و نه هيچ چيز ديگر.انديشيم ميفقط به خدا  ، وقتيچند دقيقه نيايش كنيم،گم ميدرختان و صداي پرندگان 

  كجاييم؟در چنين مواقعي  ما 

كنيم، عطر توجه ميبه رنگ چاي كه  هنگامي. رسدنظر ميه بمشكل  گاه اين خيلي ساده و در عين حال .هستيمدر اينجا و اكنون 
خود را و يا  ،كنيمگوش ميشان صدايزيباي  ها و امواجيا به آواز پرندهو ، چشيمرا مي گاهي كامل آنو با آ كنيمرا بو مي آشناي آن

اين لحظه در كه در چيزي  شاهدو  ما اينجا هستيم در اين مواقعستاييم. كنيم و خداي قادر مطلق را ميكامالً در چيزي برتر گم مي
اما قدرت و  .سازدتبط ميمر خودمان و ديگرانزندگي و با كند با طراوت ميما را تازه و كه يوگاست  دعوت اين. حال آشكار شدن است

سالمتي داشتن براي و آن را  ،ناميميوگا ميآن را كه ما  ،حالت بودناين كه  ايمآيا از خودمان پرسيده چيست؟در بخش زمان حال شفا
  ؟چيست كرده است تيحياقدر  اين آسايشو 

  لحظه اين بودن تهيپر بودن و  -خالء

؟ مگر نه اينكه آن چيستاين لحظه  ويژگيخالء را تجربه كنيد؟  ،يا سكوتي جاذب درآمديداز خوابي عميق  وقتيآيا پيش آمده كه 
 كنيم ديگر اكنون نيستعنوان اكنون تجربه ميه چيزي را كه بآيا حقيقت دارد كه ايم؟ لحظه سپري شده و اكنون به لحظة بعد رسيده

رود، همين طور آواز پرندگان و آيد و ميموج ميمانند طعم چاي  مدام در حال تغيير است؟ ،همانند خود زندگي و با سرعت بسيار
كنيم! توجه دقت بااگر البته تنها  ؟كنيمتجربه ميدر هر لحظه را  فانيكه ما تغييرات دائمي و امواج مگر نه اينكلمات ما هنگام نيايش. 

چيزي كه به آن فكر  ، هرچشيماي كه ميهر مزهيم، گويشنويم يا ميكشيم، هر حرفي كه ميميان هر نفسي كه مي، آيا با اين خالء
   ، در تماس هستيم؟كنيمو هر احساسي كه تجربه مي مي كنيم

 !بمانيم و استراحت كنيمآن كنيم در فراموش مي مانقدر به ما نزديك است كه در زندگي شلوغ روزمره تهي آنفضاي و  خالءاين 
 تحصيالتند ثروت، نبا استفاده از ابزارهاي بيروني ماتا كنيم سخت تالش ميز دست داده و را ا مانبا تغيير دائم زندگي تماسدرنتيجه 

  تغيير است.  خود ،تنها پديده بدون تغييركنيم كه و فراموش ميدست يابيم  امنيتبه ثبات و  ،غيره و



 

معاينة  هايي نظيراستفاده از تكنيكبا  ،براي تجربه اين خالء و فضاي تهي ) دعوتي استMBSR( بهوشيارياساس كاهش استرس بر
بدون واكنش نشان  ، احساسات، افكار و هيجانات خودي تنفسمشاهدهبا  بهوشيارانه ةنشست ةمراقب و بهوشيارانهبدن، يوگاي  ايهمراقب

دنياي ي بودن سكوت و خالي از طعم ،آگاهانه بهوشياريدر اين و  كنيمحضور در اين لحظه را تمرين مي . پسهادادن نسبت به آن
  شفابخش و اتصال دهنده است.  ،تجربي بينش اين ؛چشيمرا ميچرخان بيرون و درونمان 

  

  


