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اهميت دارد، خود زندگي است نه مدت زماني كه ما صرف انجام تمرين روي زمين يا بهوشياري  آنچه در تمرين
مان بيدار و هشيار باشيم و از  ي مهم يادگيري اين است كه چگونه لحظه به لحظه در زندگيصندلي مي كنيم! نكته

است. اما خبر خوب اين است كه بهوشيارياين رو توجه كردن مداوم و لحظه به لحظه در طي روز، از الزامات تمرين
توانيم  مي. كنيم اضافه مان روزمره لحظات به را تمرين مان، زندگي شلوغ يمي توانيم بدون افزودن باري به برنامه

! كاري كه مي خواهيم انجام دهيم صرفاً توقف نيست، بلكه توجه "توقف هاي هدفمند"ذاريم نام اين لحظات را بگ
به هر آن چيزي است كه وقتي متوقف مي شويم، مي تواند مورد توجه واقع شود. براي انجام اين كار كافي است هر 

اين كار به اين لحظه تغيير دهيم. گاه ذهن درگير وقايع احتمالي آينده و يا اتفاقات گذشته مي شود، جهت آن را به 
توقف هاي "است كه بر روي زمين و يا صندلي انجام مي شود. اين بهوشيارينوعي تداوم بخشيدن به تمرين رسمي

به ما كمك مي كنند كه از روي تردميل زندگي پياده شويم و فضايي را براي دست زدن به انتخاب هاي  "هدفمند
  تر براي خود به وجود آوريم. بهوشيارانه

هر بار متوجه مي شويد آگاهي تان ، از دور شدن توجه خود آگاه باشيد و بهوشيارانههمراه با هريك از توقف هاي 
  از اين لحظه دور شده است، مجدداً آن را به اين لحظه بازگردانيد.

  :بهوشيارانهتوقف هاي 

و نه اينكه روزتان آغازگر شما باشد. هر روز را با توجه به حس نفس انتخاب كنيد كه شما روزتان را آغاز كنيد،  -1
  آغاز كنيد. -پيش از آنكه از تخت بيرون بياييد –هايتان 

از زمان هاي رفت و آمد خود، عاقالنه استفاده كنيد. انتخاب كنيد كه بعضي روزها بدون راديو، ضبط و يا  -2
مي كه به مقصدتان مي رسيد، بگذاريد چند لحظه در ماشين نشسته و به موبايل به سر كارتان برويد و برگرديد. هنگا

  نفستان توجه كنيد.



  و توجه به رنگ، طعم، و بوي غذا ميل كنيد.بهوشياريبه خودتان برسيد. غذايتان را با -3

جريان  در بين جلسات، كمي راه برويد. ايميل و پيامك را كنار بگذاريد، پاهايتان را روي زمين حس كنيد، و -4
هوا را روي پوستتان، و اجازه دهيد با همكاراني كه از كنارتان مي گذرند سالم و احوالپرسي كنيد، نه اينكه در حين 

  نوشتن پيامك با آنها برخورد كنيد!

در حالي كه كامپيوترتان در حال روشن شدن است، پشت ميزتان بنشينيد و به حس هاي بدنتان در حالت نشسته  -5
  توجه كنيد.

ديگري به  "بهوشيارانهتوقف هاي "هر روز يكي از اين موارد را امتحان كنيد، متوجه چه چيزي مي شويد؟ چه 
  ذهنتان مي رسد؟ به آنها فكر كرده و امتحانشان كنيد.
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