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احتماالً پارلمان انگلستان آخرين مكاني است كه به ذهنتان  ،اگر بخواهيد به جاهايي فكر كنيد كه در آنها تمرين هشياري انجام مي شود
مي رسد. با فضاي پرتنشي كه بر اين محل حاكم است و گاهي تنش ها با داد و فرياد ميان گروه هاي مختلف تخليه مي شود، تصور 

  انجام شود بسيار سخت است.  بهوشيارياينكه در اين محل تمرين 

در سيستم بهداشتي، آموزش و حقوق جنايي تشكيل  بهوشياريلستان گروهي را براي بررسي فوايد تمرين اما چند هفته پيش پارلمان انگ
داد. به منظور نشان دادن تالش هاي اين گروه، سياستمداران برجسته اي نظير وزير پيشين لرد هاورث و جيم فيتزپاتريك به همراه 

را براي خودشان  بهوشياريوكس، دور هم جمع شدند تا فوايد تمرين نظير كمدين معروف، رابي  بهوشياريهواداران تمرينات 
  بيازمايند. 

  در پارلمان: تجربه اي نه چندان جديد بهوشياريتمرين 

با ، رويدادي جديد در پارلمان بوده است، بسياري از شركت كنندگان در اين جلسه بهوشياريهرچند به نظر مي رسد اين جلسه تمرين 
حدود يك سال است كه جزء ثابتي از فعاليت هاي پارلمان انگلستان  بهوشياريبيگانه نبوده اند. در واقع، تمرين  بهوشياريتمرينات 
  بدل شده اند. "كيش و آيين"تا جايي كه برخي از اعضاي پارلمان به شوخي مي گويند اين تمرين ها به يك  -شده است

كه در پارلمان برگزار مي شوند  بهوشيارير دوره هاي آموزش تمرين هاي نفر از اعضاي پارلمان به طور منظم د 95بيش از حدود 
 از برخي پيش هفته چند يشركت كرده و آنطور كه پيداست تاثيرات شركت در اين دوره ها بسيار چشمگير بوده است. پس از جلسه

لرد اندرو استون، كه  .پرداختند صحبت به علني صورت به شان زندگي كيفيت بهبود در ها تمرين اين تاثير خصوص در سياستمداران
به او كمك كرده اند نسبت به تمام گروه هاي سياسي  بهوشياريقرار بود به سمت رياست ارتش مصر منصوب شود گفت تمرين هاي 

ها تغيير نمي دانستم با اين مشكالت چگونه بايد مواجه شوم، اما اين تمرين "كشور احساس شفقت بيشتري پيدا كند. او مي گويد: 
  . "برجسته اي در من به وجود آوردند

در زندگي خود سخن گفت. او به صراحت  بهوشيارييكي ديگر از اعضاي پارلمان، تريسي كراچ، نيز از فوايد فوق العاده تمرين هاي 
   مشكالت روحي و رواني پيشين خود را در اين گفتگو مطرح كرد.
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