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 تمركز شما يشافزا يبرا ييها ينتمر 

 ياهبر نقطه س تمركز

 ياز انجمنها و دسته ها ياريو بس يبدو يلقبا يانو در م يو بوم يباستان يفرهنگها يشتركهن دارد و در ب ياربس يخيتمركز كه تار ينتر قديمي
ها و  يتيستمان ينهايتمر ينتر ياز اساس يكيو تمركز بر آن،  هياشدن به نقطه س يرهخ يزن امروز است. ياهوجود داشته، تمركز بر نقطه س يميقد
 توافق كامل دارند. ياهنقطه س يگذار يرو تأث يرا انجام داده اند در برتر ياهمختلف تمركز بر نقطه س يناتكه تمر يهاست. اشخاص يپنوتيسته

 
 تمركز روش

به قطر  ياهنقطه س يك

 

تا  ۱

 

يبر رو يمترسانت ۳

 

خط دار  يدكاغذ شما نبا يد،كش يكاغذ م يبر رو ياهرا با مداد س ين. اگر ايدار دهقر يدسف ينهزم يك 
 يوارد زا يشما باشد. به فاصله دو متر يشانيمقابل پ ياهنقطه س ينيد،نش يمقابل آن م يكه وقت يدنصب كن يوارد يرو ينقطه را طور ينباشد. ا

 يم يهخواب نرود توص يتانپا ياو  يدنكن ياحساس ناراحت ياهكه در طول تمركز بر نقطه س ين. به خاطر ايريدراحت قرار بگ يتوضع يكو در  ينيدبنش
باشد. يوارد يتان رو يشانيشما و در مقابل پ يدر فاصله دو متر ياهنقطه س يتوضع ينو در ا ينيدبنش يصندل يرو يمكن

 

 يتيوضع يجادا براي 
و  يذهن ينتمر ينا يخود را برا يد،فراوان رساند يژنو پس از آن كه به مغز خود اكس يدشبك يقچند نفس عم يدتوان يم يشترب يلكسيشنراحت تر و ر

بالفاصله چشمها را  يقعم يو پس از راحت يدعضالت چشم و صورت را رها كن يد،انجام ده يزرا ن يلكسبهتر آن است كه ر يو حت يدآماده كن يفكر
با  يم،كه من بالفاصله پس از باز كردن چشمها يدكن ينبه خود تلق يدتوان يم يد،چشمها را باز كن . قبل از آن كهيدشو يرهخ ياهو به نقطه س يدباز كن

كنم. يمعطوف م ياهخواهم شد و تمام توجه و تمركز خود را با تمام وجود به نقطه س يرهخ ياهو عالقه فراوان به نقطه س ياقاشت

 

 ييمگو يكه ماين 
. كامالً در يدباز كن يبه آرام يد. پلكها را بايدخود را باز كن يچشمها يعكه تند و سر يستآن ن يبه معنا يدباز كنرا  يتانبالفاصله چشمها يلكسبعد از ر

. بهتر آن است كه كم كم يدكاغذ معطوف كن يديو سف ياهبه حد فاصل نقطه س ياهتمركز خود را از وسط نقطه س يج. به تدريدفرو رو ياهنقطه س
بر خالف جهت آن باشد. ياساعت  يتواند در جهت حركت عقربه ها يچرخش م ين. ايدحركت ده ياهس يرهدا ينچشم خود را در ا

 

كه  ياز مدت پس 
 ين. ممكن است ايدشو يرهدر آن خ يو به تمام يدبرگرد ياهبه نقطه س يو ناگهان يكبارهبالفاصله  يد،انجام داد يرهدا ينچرخش را دور تا دور ا ينا

خود  يسوزد، پلكها يم يتانچشمها يدو تمركز و توجه، احساس كرد يرگيخ ينشما را اشغال كند. اگر در ا يناييب يدانم تمام يلحظات يبرا ياهيس
را دوباره  يرگيو خ يدباز كن يشترچشم را ب ي،استراحت نسب ين. پس از ايدكن يزو به اصطالح چشم خود را ر يدبسته در آور يمهبه حالت ن يرا كم

يدشروع كن

 

.

 

ينا در 

 

به  يشتريفكرتان منحرف شده است، مجدداً با تمركز ب يدبرود و هر وقت احساس كرد يگرد يكه فكرتان به جاها يدنگذار ينتمر 
 يقكه دقا ينيدب يم يد،ده يرا انجام م ينتمر ينبه طور فعال ا يلكس،ساكت و آرام با بدن ر يطمح يككه در  ي. پس از مدتينديشيدب ياهنقطه س

ممكن است در ابتدا نقطه  يد،ده يبار انجام م يناول يرا برا ينتمر ين. از آنجا كه ايدبوده ا ياهفقط در نقطه س يگرد يلوجه به مسارا بدون ت ياديز
كند. يمأنوس م ياهكم كم شما را با نقطه س ينتمر ينناملموس باشد اما تداوم ا يتانبرا ياهس

 

 يندر طول تمر يدشا يو حت ينتمر يناز ا يلحظات در 
يوارد

 

است.  ياهنقطه س يو رو يدانم ينشما قرار دارد. اما توجه و تمركز شما در مركز ا يدد يداندر م يزآن است ن يرو ياهكه نقطه س يديكاغذ سف يا 
يوارد يمبهم رو اطنق ياخطوط  يررا به صورت تصاو ييها يهسا ياشما اشكال  ينممكن است در طول تمر

 

مسأله  ين. اينيدبب ياهاطراف نقطه س يا 
 باز دارد. يناز ادامه تمر ياشما را نگران كند  يداست و نبا يعيكامالً طب

 
 متحد المركز يربر دوا تمركز

 يآنها را رو يو حت يماجازه جوالن ده يزتوان به افكار خود ن ياست كه م ينآن ا يدارد؛ اما برتر ياهنقطه س ينبا تمر يتشابه فراوان يزن ينتمر اين
يرو ينتمر ينا ي. برايمنگسترا يم يردوا

 

قطرپرگار به  يكو سپس با استفاده از  يدمتر بكش يسانت يكبه قطر  ينقطه ا يد،سف ينهزم يك 

 

۲  
به قطر ييها يره. بعد با حفظ همان مركز پرگار، دايددور آن رسم كن يا يرهدا يمترسانت

 

۳ ،

 

۴ ،

 

۵ ،

 

، و ۶

 

ها را با مداد  يرهدا ين. سپس ايدبكش يمترسانت ۷
ياهس

 

له. در فاصيدنصب كن يوارد يرا رو ينكه حالت منظم خود را از دست ندهند. مجدداً ا يبه شكل يد،تر كن يمپر رنگ و ضخ 

 

 

 

آن قرار  يمتر ۲
 نگاه يرهدا ينبزرگ تر ي. ابتدا رويدبكش يقو چند نفس عم ييدنما يلكس. بدن را ريدرا شروع كن ينشما باشد. تمر يشاني. ارتفاع آن تا حد پيريدبگ
نقطه  ييكه گو ي. طوريردگ رارشما ق يدبزرگتر در حوزه د يرهكه وسط، مبهم باشد و دا يددر وسط قرار ده يمنظور نگاهتان را طور ينا ي. برايدكن

. پس از يدنفكر ك يرهدا ينو به بزرگتر يدرسم كن ياهنقطه س يكرا  يكوچكتر داخل يردوا يتمام يدتوان يم يبزرگتر باشد. حت يرهتمركز شما همان دا
حدود 

 

سوم، چهارم، پنجم و  يرهبه دا . حااليددوم انجام ده يرهدا يمدت زمان رو ينكار را در هم ينو هم ياييددوم ب يرهبه دا يهثان ۴۰

 

…

 

 ي. روياييدب 
يرههر دا

 

 

 

مدت زمان توقف خود را  ييد،آ يطور كه به داخل م ين. بهتر آن است كه همييدآ يتر م يداخل يرطور به دوا ينو هم يدكن يتمركز م يهثان ۴۰
. يدقبل تمركز كن ينمانند تمر ياه،نقطه س يو سپس رو يدبرس ياهكه به نقطه س يدكار را آن قدر ادامه ده ين. ايدده يشافزا يهچند ثان يرههر دا يرو

حدود 

 

يال ۳

 

 

 

يدرا برگرد يرمس ينبار هم ينا. سپس بدون انحراف فكر و بر هم زدن توجه و تمركز، يدمتمركز باش ياهدر نقطه س يقهدق ۵

 

 يره: دايعني. 
يرههر دا يو رو يدنگاه كن يو تأن شو با آرام يبها را به ترت يرهدا يد،برو يروناز داخل به ب يرهبه دا

 

 

 

يدمتمركز باش يهثان ۴۰

 

. 

 
 بر شعله شمع تمركز

يبر نقطه نوران تمركز

 

ينهايپرورش تمركز و پرورش فكر در تمر يندارد. راه اساس ياهكمتر از نقطه س يشعله شمع هم قدمت يا 

 

 يپنوتيزم،و ه يوگا 
تمركز بر شعله شمع است.

 

كنند، شما توجه  يهم آن را دنبال م يشتريو با عالقه ب يراستافراد، جذاب و گ يمعموالً تمركز بر شعله شمع برا اگرچه 
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 يبهتر يجهاز آن نت يادهد  يصرا مؤثرتر تشخ ينيخود تمر يممكن است هر كس برا يعنياست.  يكامالً نسب يتو جذاب يراييگ ينكه ا يدداشته باش
 يتشما مؤثرتر است و از جذاب يكه برا يدبپرداز ينيبه تمر يشتركه ب يمكن يم يشنهادتمركز، به شما پ يروشها ينح متداولتري. ما ضمن توضيردبگ

 كنند. يفراوان م يتبا شعله شمع و تمركز بر آن اظهار رضا ينيكه افراد از همنش همه، تجربه نشان داده است ينبرخوردار است. با ا يشتريب

 
 ينتمر روش

به شرط آن كه خوابتان نبرد، مؤثرتر است. شعله  يد،را در شب انجام ده ينتمر ين. مسلماً اگر اييدروشن نما يو شمع يدكن يكاتاق را تار فضاي
يدبه آن نگاه كن يبه طور افق يدبتوان ينيدشن يم يكه وقت ياوريدشمع را تا آنجا باال ب

 

.

 

و تنفس  يلكسر ينتمر يد،معمول ابتدا چشمها را ببند طبق 
. يدشو يرهو به شعله شمع خ يدخود را باز كن يچشمها ياما ستون فقرات صاف باشد. به آرام يد. عضالت را رها كنيدرا انجام ده يقآگاهانه و عم

يدصرفاً به شعله و آتش نگاه نكن

 

. در مرحله اول، يدشود نگاه كن يم يدهروشن، دور تا دور شمع د ايشعله را كه به صورت هاله  يرامونپ يبلكه فضا .
عضالت  يلكس. در ريدكن يلكسر يژه،و عضالت صورت را به و يدزمان، پلكها را ببند ين. پس از ايدرا انجام نده ينتمر ينا يقهتا دو دق يكاز  يشب

يكار را با چشمها ين. حاال هميدچشم توجه كن صورت، به آرامش عضالت

 

و  يد. شعله شمع را در ذهنتان مجسم كنيددر ذهن خود انجام ده بسته 
كه  يد. هر وقت احساس كرديدخود به شعله شمع هجوم ببر يرهو با نگاه خ يدباز كن يپلكها را به آرام يقهدو دق يكي. پس از آن يدشو يرهبه آن خ

رنگ آن قسمت از شعله را در نظر  ييرنوسانها و تغ ييرها،د. حركت، تغياز شعله شمع توجه و تمركز كن ياست به قسمت يفكرتان منحرف شد، كاف
رفت و برگشت را  ين. ايدشعله شمع مشغول شو يو به تجسم ذهن يدكن يلكسصورت را ر يد،چشمها را ببند يدوباره به آرام يقه. بعد از دو دقيريدبگ

كامالً خسته شوند. يتانكه چشمها ينتا ا يدبار انجام ده ينچند

 

 يآن را با ب يرنظ ينهايو تمر ينتمر يناست كه ا ينا يمكن يدتأك يدرا كه با يا نكته 
ا را از هم مجز ينوران يبا نگاه كردن به دور شعله شمع هاله ها يد. اگر بتوانيدكن ينفراوان، تمر ياقبلكه با اشت يدو فشار و زور انجام نده يحوصلگ

و پس از آن چشمها را  يدبه شعله شمع خاتمه ده يا يقهنگاه سه دق يكرا پس از يناست. تمر يعال يدكن كزهاله ها تمر يناز ا يكيو هر بار به  يدكن
يدو دراز بكش يدببند

 

.  
 

 بر گل سرخ تمركز

بدون تمركز و بدون تمركز در گل  يعنيذكر مانترا.  است بدون يتيشنمد يامراقبه  ينهايتمر ينو متداولتر يناز معروفتر يكيبر گل سرخ،  تمركز
. ستتمركز فكر ا يبنا يركه ز ياراد يرتمركز غ يچ،تمركز بر ه يعنيتمركز فكر است.  يتاساس تقو ينتمر ين. ايدغرق شو يد،كه در دست دار يسرخ

 يچ،تمركز به ه ين. ايدكن يبلكه نگاهتان را در گل سرخ رها م ديده يانجام نم ياما پس از آن تمركز اراد يدشو يم يرهو خ يدكن يشما آگاهانه نگاه م
و  يدشو يرهخ بيعتاز ط يبه گوشه ا ينيد،پارك بنش يكدر  يدتوان يطور م ينو لذت بخش است. هم يراگ ياربس ينيدارد كه البته تمر يازن ينبه تمر

ييتوانا ينا يدبدون تمركز. هم عضالت راحتند و هم نگاه. شما هر وقت بتوان بدون فكر و يد،كن يرا نگاه م ي. منظره ايريدوانهاده به خود بگ يحالت

 

 

 

تمركز نداشتن“

 

ييخود به خود توانا يد،كن يجادرا در خود ا” 

 

 

 

تمركزداشتن“

 

تمركز نداشتن، عبارت است  وانايي. در واقع تيدا يدهخود را بهبود بخش” 
يدناز د

 

گردد و  يمعطوف م يزهمه چ يكسانكننده به مشاهده برابر و  ينمركز، تمام تالش تمرخاص. در عدم ت يزيمجموعه، بدون تمركز به چ يك 
و  يدهم تمركز ندار يفكر خاص يچكه بر ه يدشو يتالش غرق م ينشود و شما آن قدر در ا ياجزا مشاهده م يگرمجموعه به اندازه د يناز ا ييهر جز

شود. شما در  ينم يرتصو يياتجز يرفكر شما اس

 

يتكل“

 

است. يكسانچشم شما برابر و  يشمنظره پ ينا يزو همه چ يدغرق شده ا ينظره ام ”

 

 
 يتو موفق يشرفتبا هم در پ ينهاتمر ين. انجام متناوب ايدانجام ده يزعدم تمركز را ن ينتمركز، تمر يناتتمر ينخود، در ب يدر برنامه ها هميشه
يتر از قبل مفهوم تمركز را در م يقعم يليكرد كه خ يد، شما احساس خواهعدم تمركز حواس ينخواهد داشت. با تمر يرچشمگ يريشما تأث

 

د و يابي 
تمركز  ينتمر يكه برا يدكن يم يجادا ييعدم تمركز شما در خود خأل ينآسان تر از قبل است. در واقع در تمر يليشما خ يبه تمركز برا يابيدست

يدبخوان يرا با تمركز عال يكتاب يدخواه يمثالً م يد،داشته باش يجد يتمركز يدخواه يمهر وقت  يمكن يم يهكند. ما توص يم ياشما را آماده و مه

 

 
يدو عدم تمركز را انجام ده يوانهادگ ينابتدا تمر يد،خود حل و فصل كن يبرا يرا با تمركز عال يمسأله ا يا

 

. 

 
 پرش آگاهانه فكر تمرين

يكه هر زمان كه رو يريدگ يم يادشكل  ينپرش آگاهانه فكر است. شما به ا ينتمر يمكن يم يهتمركز فكر به شما توص يكه برا ينيتمر آخرين

 

 يك 
موضوع  يكو به  ينيدنش يم يلكسمنظور شما آرام و ر ينا ي. برايدمتمركز كن يگرد يبه سرعت فكر خود را بر موضوع يد،كن يموضوع خاص فكر م

داشته  يذهن يتجسم ياو  ينيع يريتواند تصو يموضوع م ين. ايدو به آن توجه كن يدخواهد انتخاب كن يرا كه دلتان م ي. هر موضوعيدكن يم رفك
 يليخ يد،نمود يركه كامالً فكر خود را متوجه تصو يقهدهد. بعد از چند دق يآسمان، روشن است و نور م يكيكه در تار يدباشد. مثالً به ماه فكر كن

يفكر قبل يد،كن يبه درخت فكر م يوقت يددرخت. مراقب باش يك. مثالً به يدفكر كن ريگموضوع مورد عالقه د يكو فوراً به  يدبرگرد يعسر

 

 يرتصو يا 
 يدداشته باش جه. تويدفكر كن يو به موضوع سوم يدبه فكر خود جهش ده يقه. بعد از چند دقيددرخت فكر كن يياتو كامالً به جز يايدماه به ذهنتان ن

مزاحمت  يتانبرا يقبل يرمشكل باشد و افكار و تصاو ياگر چه ممكن است در ابتدا كم ينتمر ين. ايدقف كنتو يقهحدود دو دق يدهر سوژه با يكه رو
 شود. يراحت م يتانبرا ينزود پس از چند روز تمر يليكنند، اما خ يجادا

Pezeshk.us پزشكان بدون مرز ( اينترنتي : سايتبن مايه
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