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 اکنونلحظه 

 

،  ذهن رانندگیبه عنوان مثال،  . داریم چندین ذهن ما  .است "عملکرد مغز"مغز ما نیست، بلکه  همانذهن ما 

رهای  و مسی  روابط کنیم، از یک سری  وقتی از این ذهن استفاده می  .یک ماشین را اداره کند   داند چگونه که می

ه آشنایی با تجربیات قبلی  ذهن ما در درجه اول در گذشته و به واسط .کنیمذهنی شناخته شده استفاده می

  . کنیم، عمل میکه باید انجام دهیم و افرادی که باید ببینیم  کارهایی  کردن به آینده با فکر در   و  کند عمل می

ما در احساسات و تجارب شناخته شده گذشته و   .حضور داریم ، به ندرت در زمان حال روحیاز نظر ذهنی و 

ی  لحظهاحساسات کمی را برای ی زندگی شیوه مشکل این است که این  . کنیمزندگی می مورد انتظار آینده 

 . گذاردمیباقی  اکنون

گیری از نور که هر یک از  الکترومغناطیسی قابل اندازهیک میدان یعنی کنند، این احساسات انرژی تولید می

وقتی تمام انرژی به احساسات گذشته و   .بهبود انرژی ماست ،تنها راه تغییر زندگی .یمکن ساطع می از خود ما

چگونه انرژی خود را   آید،این سؤال برای ما پیش می حاال  . تواند رخ دهد باشد، این تغییر نمی عطوف آینده م

 تغییر دهیم؟ 

به  کنندگان از طریق تمرینات ذهنی ساده شرکت ، یتحقیق در .های ما را تغییر دهد تواند واقعیتذهن ما می 

به   .با افرادی که به تمرینات بدنی مشغول بودند، دانش، توانایی و حتی قدرت بدست آوردند تراز شکل هم

درصد  قدرت واقعی بازو را  اعضای بدن،    پذیریانعطاف  فکر کردن ساده به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که  

 . دهد قابل توجهی افزایش می

شویم  روزانه ما وقتی از خواب بیدار می یاگر روند فکر .باشد داشته مثبت یا منفی اثرات تواند میاین توانایی 

طبیعی  یک واکنش بیولوژیکی پاسخ به استرس  .خواهیم شد استرس در واقع پر گاه آن، باشد استرس  به پاسخ

دارد و از آسیب  شود که ما را زنده نگه می به احساسات ستیز و گریز منجر می استرس .است به خطر و سالم



هنگامی    .معتاد شودهای شیمیایی  آن واکنش  ناشی از  به احساس   تواند ن است که بدن میمشکل ای  .کند دور می

وارد یک روال  ، را مطالبه کند  ناشی از استرس  پاسخ شیمیاییتا  دهیم در شرایطی قرار می که بدن خود را 

 . گذاردتأثیر می ما  سطح ژنتیکی  برحتی و  جسم ،این بر احساسات، افکار .شویمناسالم می

در حال   ها بیماری شناخت چگونگی برای شود، ژنتیک شناخته میزمینه تحقیقاتی که به عنوان اپی این

  . است های ایجاد کننده بیماری ژنخود تر از بیشزا های بیماری محیط بر کنترل ژن نقشِ .است گیری شکل

 .باشند  احساسات ما  ایجاد شده توسط   های داخلیمحیط   یامانند دود سیگار،    ،خارجیهای  محیط توانند  آنها می

خود را   ی های مختلف شود که ژن باعث می و  های بیولوژیکی هستند پاسخمورد نیاز برای انرژی ا احساسات م

های  توانیم با تغییر محیط ما می .شودها میباعث افزایش یا کاهش فعالیت آن ژنبیشتر بیان کنند، این امر 

 . های مثبت را افزایش دهیمداخلی از استرس به احساسات مثبت مانند شادی، قدردانی و عشق، بیان ژن

این جایی است که   .برگردانیم  منفی های ذهنیتو  زاهای استرس باید انرژی خود را از پاسخ ،برای این کار

زا و تجربیات خود را پشت سر  دهد که عوامل استرس را می  توانایی به ما این    مراقبه  . کند ایفای نقش می  مراقبه 

 .هستند ما پایان در انتظار ، جایی که امکانات بیگام برداریمها قلمرو ناشناخته  دربگذاریم و  

را برای تغییر خود در  امواج مغزی  انرژی ،"بینیه قابل پیشآیند "و  "گذشته آشنا" تمرکز بر بجای ، مراقبه با 

 . کنیممی صرف  "اکنون اربلحظه پر"

 


