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تعالی در سالخوردگی
از  ترس و نگرانی مدیتیشنی برای سالمندی  پربرکت و عاری 

برای برخی افــراد، تجربه یا حتی فکر کردن به ســالخوردگی، 
ترســناک و دردناک اســت. جوان مردن به واقع فاجعه است، اما از 
دست دادن زیبایی و قوِت جوانی با گذر سال ها نیز به لحاظ احساسی 
و جسمی فرد را به چالش می کشد، گرچه حکمتی که با گذر زمان به 
دست می آورید، ارزشمند است، به شرطی که آن را در آغوش بگیریم 

و بیهوده به خاطر پایان جوانی مان، نترسیم و پریشان نشویم.
مراقبۀ زیر کمک می کند که دیدگاه خود را نسبت به پیری از یک 
واقعیت ترسناک و ناراحت کننده، به یک عروج و تعالی الهام بخش 
و رهایی دهنده ارتقا دهیم. هرگاه هرگونه احســاس منفی یا عدم 

اطمینان از سن و سال خود کردید، این مراقبه را انجام دهید.

همین االن این مراقبه را انجام دهید
در یک وضعیت راحت، آرام بنشــینید. چند نفس آرام و عمیق 
بکشید. از هر دم و بازدم خود لذت ببرید. به انرژی حیات بخشی که 
هر دم به شما می دهد، توجه کنید. کل زندگی خود را به یاد بیاورید. 
تا آنجایی که به خاطر می توانید بیاورید، به عقب برگردید. از زمانی 
که یک نوپا بودید تا سن کنونی خود را مرور کنید. اتفاق های دورۀ 
نوجوانی و جوانی خود را یک به یک به یاد بیاورید. اکنون در چشــم 
ذهن خود، یک نمودار زمانی تجسم کنید که در آن تاریخ تولد شما 
رنگی شده اســت. دقایق خاص زندگی خود را در آن نمودار رنگی 

کنید. در انتهای سمت راست نمودار هم یک روز رنگی خواهد بود 
که آن، روز مرگ شــما اســت. برای خیلی ها تجسم این روز، خون 
را در رگ هایشــان منجمد می کند. دقت کنید که بدن شــما چه 
احساســی پیدا می کند، زمانی که کل نمودار زندگی تان از تولد تا 
مرگ را بررسی می کنید. اگر تنش و اضطراب پیدا می کنید، آن قدر 
در حین احساس های ناخوشایند نفس بکشید تا کامالً آن ها از بین 
بروند. از تنفس خود برای آرام ســازی و پذیرش سالخوردگی خود 

استفاده کنید.
اکنون تجسم کنید که نمودار زندگی شما عمودی شده و تولدتان 

در پایین ترین نقطۀ نمودار واقع شده است.
تجســم کنید که پایان اجتناب ناپذیر این نمــودار زمانی، نقطۀ 
پایان نیســت، بلکه زمانی اســت که با آبی آســمان، فراتر از تمام 
محدودیت های سالخوردگی یکی می شوید. اجازه دهید این تصویر 

در ذهن شما ثبت گردد.
همان طور کــه در این نمودار زمانی باال می روید، درک کنید که 
امکان نگاه به عقب یا حتی جلو وجود ندارد، شما در لحظه به آرامش 
و تعادل می رسید و سال به سال پله های تعالی را باال می روید و دید 
نامحدود شما گسترده تر می گردد. از منظرۀ سالخوردگی لذت ببرید، 

چون خیلی ها این ارتفاع باشکوه و بلند را تجربه نمی کنند.
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همۀ ما در زندگی، روزهای پرمشغله را تجربه کرده ایم؛ زمان هایی 
که خســته از فعالیت های روزمره هستیم و یا اوقاتی که یک روز 
طوالنی بد را پشت سر گذاشته ایم. در چنین لحظاتی برای رسیدن 
به آرامش در فضای امن خانه، لحظه شماری می کنیم. خانه، مکانی 
برای عشــق ورزیدن بــه خانواده، دعا و نیایــش، برکت، دانش و 
سالمتی است. خانه جایی است که ما می توانیم خودمان باشیم و 
به دوراز تمام مشکالت و دغدغه های کاری، لذت امنیت، آرامش و 

سکوت را با تمام وجود در کنار عزیزانمان تجربه کنیم.
اغلب ما عادت داریم تا با نوشیدن یک فنجان چای دل چسب و یا 
یک دوش آب گرم به خودمان آرامش ببخشیم، درحالی که راه های 
دیگری هم برای پاک ســازی ذهن وجود دارد که حتی با نشستن 
در خانه هم بتوانیم لذت هماهنگی و آرامش را تجربه کنیم. دانش 

فنگ شویی، یکی از آن راه کارهاست.
»فنگ« به معنای باد و »شویی« به معنای آب است. در فرهنگ 
چینی ها، باد و آب با سالمتی در ارتباط هستند. درواقع فنگ شویی، 
هنر نظم و هماهنگی است و دانشــی است که به ما یاد می دهد 
چگونه انرژی های خوب و مثبت را به فضای خانه مان دعوت کنیم. 
به بیان ساده تر، فنگ شویی به تعادل بخشیدن به انرژی »چی« در 
فضای اطرافمان کمک کرده و باعث پاک ســازی ذهن از تنش  و 

استرس  می شود.

انرژی در فنگ شــویی به دو مفهوم انرژی مثبت )شنگ چی( و 
انرژی منفی )شــاچی( بیان می گردد. هر نوع احساس مثبت در 
زندگی به عنوان انرژی شنگ چی و هر نوع بی نظمی و به هم ریختگی 
که باعث بروز احساس منفی است، به عنوان انرژی شاچی در نظر 

گرفته می شود.
فنگ شــویی بر این باور اســت که وجود بیش ازحد بی نظمی و 
انباشــتگی در محیط اطرافمان سبب می شود که انرژی خوب در 
فضای خانه  جریان نیافته و باعث بروز استرس در زندگی می گردد. 
تنها با یک جابجایی و بازچینی ساده در مبلمان و یا اضافه کردن 
یک سری لوازم جانبی و تزئینی در فضاهای مختلف خانه، می توان 
به متعادل کردن انرژی و جریان مناسب آن در فضای منزل کمک 
کرد؛ مثالً کارشناســان فنگ شــویی معتقدند که ما باید از شر 
موضوعاتی که انرژی مــا را می گیرد )انرژی منفی به ما می دهد( 
خالص شــویم، به این صورت کــه لوازمی که برای مدت طوالنی 
بالاســتفاده بوده اند و یا خراب و ازکارافتاده هستند و نگهداری از 
آن ها موجب انباشــتگی و انرژی راکد و منفی اســت را از محیط 

اطرافمان دور کنیم.
همیشه راه هایی برای نظم دادن به وسایل هر فضا در خانه وجود 
دارد که کمک می کند محیط از بی نظمی خارج شــده و از داشتن 

ذهنی آزاد و از همه مهم تر آرام، لذت ببریم.

برای  فنگ شویی  به سبک  زندگی 
رام آ و  روشن  ذهنی  داشتن 

برگردان: نازیال رحیمی

امن  بــه مکانی  را  اتاق خواب خود 
تبدیل کنید.

بر اســاس اصول و قواعد فنگ شــویی، 
اتاق خواب یک حریم خصوصی اســت که 
فقط باید برای اســتراحت و خلوت کردن 
از آن استفاده شود. استفاده از ابزارها، لوازم 
کامپیوتری و بردن کار به فضای اتاق خواب 
موجــب اســترس و بی نظمی می شــود. 
اتاق خواب همیشه باید تمیز و مرتب بوده و 
لباس ها به درستی آویزان شده و یا در کمدها 
قرار گیرند. نگهداری موانــع در اتاق خواب 
سبب می شــود انرژی، راکد و کهنه گردد؛ 
لذا حتماً آن هــا را خارج نمایید. مالفه ها را 
هفته ای یک بار عوض کنید تا میزان سطح 
انرژی، افزایش یافته و حفظ گردد. در اتاقتان 
از آینه های ترک خورده و رنگ شده استفاده 
ننمایید و آیینــه را باید جایی دور از تخت 
خواب قرار دهیــد. همچنین تخت خواب 
نباید هم راستا با درب ورودی باشد تا از تداوم 

جریان انرژی خوب بهره مند شوید.

از طریــق درب ورودی، 
بــه خانه  را   انرژی چــی 

دعوت کنید.
منزل،  ورودی  ازآنجایی کــه 
جایی اســت که انرژی حیاتی 
وارد خانه می شــود، همیشــه 
باید تمیز، مرتب و خوشــایند 
باشــد. آیینه نباید جلوی درب 
ورودی اصلی قــرار گیرد، زیرا 
انرژی های  فنگ  شــویی  ازنظر 
مثبت باید در خانه باقی بماند و 
به بیرون انعکاس نیابد. هرگونه 
بی نظمی در قفسه های کفش، 
لبــاس و کمدها بایــد از بین 
برود. تمامی درب ها باید بسته 
باشند و دقت کنید که درب ها 
روی اشیاء داخل آن ها کوبیده 
نشود، زیرا به محض آنکه درب 
را بازکنید، تنش ها و استرس ها 

وارد خانه می شوند.

آشــپزخانه را مکانی بــرای خلق ثروت و 
فراوانی کنید.

در فنگ شویی، آشپزخانه را قلب خانه نامیده اند، 
زیرا غذا که نشــانۀ زندگی، فراوانی، توانگری، عشق 
مادر و یا همســر است در این مکان آماده می شود، 
لذا آشــپزخانه باید همیشه تمیز و مغذی باشد. در 
هنگام استفاده از اجاق گاز، بهتر است از تمام شعله ها 
استفاده شــود، نه فقط از یک شعلۀ خاص، این امر 
موجب جریان یکنواخت انرژی در محیط می شود. 
همۀ ظرف ها در طول روز باید شسته و ظرف شویی 
تمیز نگه داشته شود. لوازم قدیمی که دیگر از آن ها 
اســتفاده نمی کنید را از آشپزخانه خارج کنید تا از 
به وجــود آمدن بی نظمی و انباشــتگی جلوگیری 
شــود. قرار دادن گل های تازه در آشپزخانه می تواند 
انرژی مثبت بیشــتری را به فضای خانه وارد کند. 
لوازمی که به صورت روزمره و یا زیاد از آن اســتفاده 
می کنید را درجایی قرار دهید که به راحتی برای شما 

قابل دسترسی باشند.
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