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يأخذك تمرين الخيال هذا في نزهة عبر الغابة. يمكنك تخيل الغابة وفقًا للصور التي لديك. يمكن أن تكون غابة أو دغل ، غابة  

تمرينًا  البتوال الصغيرة في السهول أو غابة الصنوبر في الجبال. مرة أخرى ، إذا كان لديك ارتباطات سلبية بالغابة ، فاختر  

 مختلفًا عن الخيال. إذا الحظت أنك أصبحت أكثر توتراً أو قلقًا أثناء التمرين الموجه ، فتوقف ثم قم بتمرين آخر. 

 تصور الغابة 

 
 

اجلس أو استلِق بشكل مريح. ثم تأكد ، إن أمكن ، من عدم إزعاجك أثناء التمرين. إذا استطعت ، أغمض عينيك برفق.  

 بدأ في جلب صورة إلى الذهن. دع صورة الغابة تظهر ... دع جسمك يسترخي بينما ت 
 

تخيل نفسك تمشي على طريق عبر غابة. المسار ناعم أسفل حذائك ، وهو مزيج من التربة واألوراق المتساقطة وإبر 

 الصنوبر والطحلب. أثناء المشي ، يرتاح جسمك ويصفّي ذهنك ... أكثر فأكثر ... مع كل خطوة تخطوها.
 

الهواء النقي ، وامأل رئتيك بالكامل. اآلن قم بالزفير بلطف. أخرج كل الهواء. للشعور باالنتعاش. خذ نفًسا  تنفس في 

عميقًا آخًرا ... تنشط ... وتنفّس بالكامل ، ودع جسدك يسترخي أكثر فأكثر. استمر في التنفس ببطء وعمق أثناء المشي  

 .في الغابة
 

 .س عبر األشجار ، مما يجعل نمًطا مرقًطا متحرًكا على األرض أمامكالهواء بارد ولكنه لطيف. تتدفق الشم
 

 استمع إلى أصوات الغابة. الطيور تغني ، يهب نسيم لطيف ، كما أن أوراق األشجار تترنح في الرياح الناعمة.
 

 .جسمك يرتاح أكثر فأكثر أثناء المشي. قم بعد خطواتك وتنفس في تناغم مع خطواتك
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 .استمر في التنفس على هذا النحو ، ببطء وعمق ، كلما أصبحت أكثر استرخاءً 

 
ها. عندما تتأرجح ذراعيك في اإليقاع مع المشي ، فإنها أثناء المشي عبر الغابة ، قم بارخاء العضالت وقم بتمديد

 .تصبح فضفاضة ومرتخية وتعرج
 

اشعر براحة ظهرك بفضل تمارين إطالة العمود الفقري واسترخاء عضالتك. اشعر بالتوتر الذي يخرج من جسدك 

أيًضا ، وتشعر    وأنت معجب بالمناظر من حولك واستوعبه بكل حواسك. هذا يجعل  ساقيك تستريح وأسفل جسمك

 .بالحرية
 

بينما تستمر في المشي ، تبدأ في الصعود على منحدر طفيف. تسير بسهولة على المسار على طول الصخور الملساء  

 بينما الهواء المحيط بك هادئ. في حين أن الشتالت الصغيرة تنمو على جانبي المسار
 

خضراء. بعض األوراق خضراء داكنة عميقة. تحتوي  حولك مجموعة هائلة من الخضر. بعض أوراق األشجار رقيقة و

العديد من األشجار على إبر تبدو ناعمة جدًا وخضراء جدًا. أرضية الغابة سميكة ، ناعمة ، طحلب أخضر. تالحظ 

وجود أشجار طويلة تنمو على جانبي المسار. والبعض لديها لحاء أبيض ناعم. البعض اآلخر أغمق مع اللحاء الخشن  

المخدد بعمق. استمتع بألوان النباح المختلفة: األبيض والبني واألحمر واألسود ... جميع األلوان واألشكال. أنت والثقيل و

 معجب باللحاء الخشبي والبني ألشجار الصنوبر وتستمتع برائحة الصنوبر الطازجة. 
 
 

قم بشم نسيم الغابة من حولك. الهواء منعش ومليء برائحة جميع عناصر الغابة. يمكنك شم التربة المظلمة حيث ينمو  
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 الفطر الجميل. كما أنك تشم رائحة أزهار الغابة المزهرة. الحظ الفراشات والنحل الطنان حولهما
 

ضوء الشمس يتدفق على المسار. بينما تقترب من   عندما تقترب من أعلى المنحدر ، ينحني المسار لألمام. يمكنك رؤية

 .الزاوية ، ترى أرض مقطوعة الشجر في الغابة. منظر جميل للغاية
 

أنت تتعب من رحلتك. جسمك يشعر بالتعب والثقل ... تشعر بالسعادة والرضا. تخيل نفسك تمشي إلى أرض مقطوعة  

في انتظارك. يتم وضع الصخرة بشكل مثالي ، مرتفعًا   الشجر في الغابة. أمامك صخرة كبيرة ناعمة ... مثل كرسي

 .على هذه النقطة الرائعة
 

اجلس أو استلق على الصخرة إذا كنت ترغب في ذلك. إن ذلك مريح للغاية. تشعر باالسترخاء والراحة. تسخن الشمس  

رائعة. ذات لون خافت وأزرق. بشرتك الباردة. أنت تنظر حولك. خلفك الغابة الخضراء الجميلة ... أمامك جبال شاهقة و

 بالنظر إلى األسفل ، ترى واديًا تحفه أشجار وبحيرة زرقاء عميقة رائعة. يبدو أن طاقة نابضة بالحياة ترتفع من البحيرة. 
 

تتكون األرض مقطوعة الشجر في الغابة من الصخور والتربة والطحالب والعشب العالي. العشب يدغدغ ويشعر 

ر المرج البري برفق في النسيم. يخرج الغزالن بهدوء من حافة الغابة للرعي في األرض مقطوعة بالنعومة. تتمايل زهو

الشجر في الغابة. عندما ترفع الغزالن رأسها لتنظر إليك ، يمكنك رؤية أنفها يتحرك للتعرف على رائحتك. الغزالن 

إلى الغابة. بعدها تندفع السناجب داخل   ترمز للسلطة والسالم. تستمر في تناول العشب بلطف قبل القفز مرة أخرى

 وخارج الرؤية وهي تتجول عبر األشجار وتتسابق عبر األرض مقطوعة الشجر في الغابة. 
 

تشعر بأن الشمس تسخن جسمك وأنت تسترخي أكثر فأكثر. بين الحين واآلخر يتسرب نسيم ناعم للتبريد. استمتع  

 .سدك أكثر استرخاء. أنت تتمتع بسالم وهدوء المكانبالمناظر الطبيعية المهيبة من حولك واشعر بج
 ... يصبح جسمك دافئًا وثقياًل ... استمر في تنفس الهواء النقي والنظيف ... تشعر باالسترخاء الشديد

 ... الهدوء ... السالم
 ... في وحدة مع الطبيعة من حولك

 ... ودفئها على بشرتكاستمتع بأصوات ورائحة الغابة خلفك ... اشعر بالشمس 
 ... استمع إلى غناء الطيور والزقزقة 

 ... استمع إلى حفيف األوراق عبر النسيم ، أصوات السناجب
شاهد األلوان الجميلة للزهور والوادي األخضر والجبال الشاهقة ... اشعر بالصخرة القوية الناعمة تحتك وانظر إلى  

 ... السماء الزرقاء الصافية
ء ... استمتع بهذا المكان ء صغيرة تطفو عبر السماء. شاهدها وهي تنجرف بأشكال متغيرة ببطترى غيوم بيضا

 ... الهادئ
 

عندما تكون مستعدًا لمغادرة هذا المكان الهادئ ، ابدأ ببطء في إيقاظ جسدك. اعلم أنه يمكنك العودة إلى هذه الغابة  

 .والتخلص من خيالك ، وقتما تشاء 
 .حافظ على مشاعر الهدوء والسالم واالسترخاء. قم بذبذبة أصابع يديك و قدميكمع استيقاظك ، 

 .قم بهز كتفيك ومددهما إذا أردت
 عندما تكون مستعدًا تماًما ، افتح عينيك وإشعر باالستيقاظ واليقظة واالنتعاش! 

 
ت التدريجي ، التأمل ،  ، راجع "تمارين التأريض ، استرخاء العضال SIVAK Katyaيعتمد هذا التمرين على عمل 

 /http://www.heartfulness.caاإللكتروني  موقعالصور والتوجيه اإلرشادي" أو  الت
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