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 مجرى مائي بالقرب من  

 
 

اجلس أو استلق بهدوء ، اجعل نفسك مرتاًحا. تأكد من عدم إزعاجك أثناء التمرين. ربما تعرف مكانًا هادئًا في الغابة  

في الجبال أو في الريف ، حيث يتدفق جدول أو نهر. أدعوك للسير في خيالك إلى هذا المكان الهادئ  أو في السهول ، 

 حيث يمكنك الجلوس بالقرب من مجرى مائي أو النهر ثم القيام بالتفكير. 

 

متروك لك: إذا كنت ال تعرف مثل هذا المكان ، يمكنك إنشاء مكان في ذهنك. تخيل كيف سيبدو هذا الدفق. األمر كله 

نهر كبير أو مجرى صغير ، في الجبال أو الريف ، في الصيف الحار أو في فصل الشتاء. ومع ذلك ، من المهم أن  

الماء يتدفق ، بحيث يمكنك رؤية تدفق المياه. إذا لم يكن لديك مثل هذا المكان حتى اآلن ، فابحث اآلن عن مكان خاص  

 بك بالقرب من مجرى مائي. 

 

ادئ. استقر هنا. خذ راحتك. يمكنك الجلوس على الطحالب أو الحجر المسطح ويمكنك ترك قدميك  أنت في مكان ه

الجلوس بشكل   قد تجدها غير ضرورية تماًما وتجد راحة في  أو  قد تتوفر لك دعامة تسند ظهرك  الماء.  تتدلى في 

 مستقيم. افعل ما تشاء. 

 

يتدفق نحوك ، ترى الماء يتدفق أمامك وترى الماء يتدفق بعيدًا   يمكنك بعد ذلك رؤية حركة المياه المتدفقة. ترى الماء

 عنك. إنها جميلة جدا ، تلك الحركة! ال يبدو أنها تتوقف.

 

ما هو الموضوع المناسب لك اليوم؟ اشعر بما هو مهم اآلن لتحلم به ، ما هو المهم الذي يجب معالجته ، لتقوية حياتك.  

 أمكن ، اشعر بما هو مهم في جسمك. أحسنت.  خذ وقتك. استكشف الموضوع بلطف. إن

 

الحظ ما تشعر به عندما ترى الماء يتدفق أمامك. اآلن أشعر بما يمكن أن يكون عليه المجرى المائي ، ما هي الحركة 

  التي تنتابك. هل تشعر بالتدفق اآلن؟ هل تريد أن تشعر بالتدفق في حياتك غدًا ، بعد غد ، في العام المقبل ، في جسمك 

 ، في بيئتك ، بين األشخاص الذين تحبهم؟

 

هذه القوة التي ترغب في االحتفاظ بها ، أين تشعر بها في جسمك؟ ما الذي تشعر به بالضبط في هذا المكان في جسمك؟  

 ما المشاعر المصاحبة لها؟ هذا هو ما تريد الحفاظ عليه وتقويته ، هذه ما تريده أن تستمر في التدفق في نفسك.

 

 

 

شك أن هناك أيًضا أشياء تعوقك في هذه المهمة. األشياء التي تود تركها ، تلك األشياء التي تحرر الحياة بمجرد ال  

يسمح لك هذا التمرين بالسماح لعقلك بالتجول بطريقة يتم التحكم فيها باستخدام تمرين التخيل الموجه. يشعر بعض الناس  

ومية. يدور هذا التمرين  بالسعادة واالسترخاء في تنشيط وتحفيز خيالهم. يسمح لهم بأخذ استراحة من المخاوف والضغوط الي

لديك ذكريا ،  حول جدول  إذا كانت  نهر أو ساقية.  الماء مثل  أو  بالبخار  فالرجاء اختيار تدريب خيالي  ت سلبية مرتبطة   ،

 مختلف. 
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إطالقها. أين تشعر بها في جسدك؟ ما هي بالضبط؟ ما الشيء الذي تريد أن تمنحه للمياه المتدفقة؟ ما العقبات التي  

 ها؟ ما الشيء الذي تريد أن تمنحه للنهر أو للمجرى المائي؟ تريد تركها؟ ما هي المخاوف التي تود أن تبتعد عن

 

حسنًا ، اجمعها. ثم ضعها في وعاء يطفو مثل الطوافة أو ضعها في قارب صغير. قد تطفو من تلقاء نفسها قبل الذوبان 

، وضعها في  في الماء. انطلق ، تخلص من األشياء التي ترغب في تركها ، واألشياء التي تريد أن تقول وداًعا لها  

 مجرى مائي. شاهد كيف يقوم الماء بنزعها وتحرى مشاعرك حيال ذلك. 

 

ما المشاعر التي تظهر؟ هل هناك شيء يتحرك؟ ما الذي يخرج في جسمك؟ هل هناك توتر أقل؟ هل يمكن لعضالتك  

عندما ترى هذه  االسترخاء؟ هل تشعر بأن رأسك أصبح أخف وزنا؟ هل تشعر بقلبك مرة أخرى؟ اكتشف ما يحدث  

األشياء تنجرف مع التيار بعيدًا وبعيدًا. تقول وداعا لها ، لم تعد بحاجة إليها ، تركتها تذهب. يأخذها الدفق حتى ال  

 تراها بعد اآلن. لم تعد تقلقك ، فقد أخذها الدفق وحصلت على مساحة. تدرك ذلك.. )التنفس العميق( ...

 
فق المياه نحوك. قد ترى شيئًا يطفو على سطح الماء ، شيء يأتي في طريقك. انه ال انظر ، انظر إلى التيار عند اتجاه تد

يزال بعيد وصغير. ال يمكنك تمييزه على الفور ولكنك تعلم أنه يبدو جيد. قد ال ترى شيئًا على الفور ، تخيل ما يمكن أن 

ساعدك على جعلك أقوى. سيكون هناك شيء في  يكون عليه أو ما تريده. يمنحك شعوًرا مبتهًجا ، كما تعلم أنه يمكن أن ي

 .متناول اليد ، اليوم ، غدًا ، بعد غد ، األسبوع المقبل ، الشهر المقبل
 

نعم ، تشعر باالبتهاج في جسدك على الرغم من أنك ال تعرف بالضبط ما هو عليه حتى اآلن. يقترب أكثر فأكثر في  

تعزز القوى في نفسك ، قم إيقاظها و تمكينها والسماح لها بالتدفق. هذا يثير   الدفق. تتلقي الهدايا من التيار ، الهدايا التي

العواطف بالشعور بهذه القوى والمشاعر. الحظ كيف تشعر بهذه القوى أيًضا في جسمك. فكر وتصور ما يمكنك فعله  

 بها غدًا ، بعد غد ، األسبوع المقبل ، الشهر المقبل. 
 

تكون في متناول اليدين. قد ترغب في الحصول على فاكهة لطيفة ، أو بعض الشجاعة أو  خذ ما تريد من هذه الهدايا. قد 

 ربما راحة البال ... أيا كان رأيك قد يساعدك. تلقي الهدايا من التيار الذي وصل إليك. 
 
 

يكون التدفق سخيًا جدًا  ربما يكون الدفق دقيقًا جدًا ومرّكًزا جدًا ويجلب لك شيئًا تحتاجه حقًا. ومع ذلك ، من الممكن أن 

ويجلب لك هدايا مختلفة. ربما يتدفق شيء غامض تجاهك ، وهو شيء غير واضح على الفور وسيتعين عليك معرفة  

 .أهميته الحقًا. يمكنك أخذه ومعرفة ما يجلب لك. تنهد بعمق  ... )تنفس بعمق(
 

رد اإلضافية التي جلبها الدفق إليك. اشعر  اشعر مرة أخرى بالقوى والصفات التي تريد االحتفاظ بها وأضف الموا

بالطاقة وكيف يتجلى في جسمك. تتلقى صوًرا عن كيفية إثراء هذه القوى لك ، وكيف يمكنك استخدامها أكثر ، وكيف  

 تمّكنك من التألق أكثر والتصرف وفقًا لقيمك. 
 
 

، يمكنك أيًضا مشاركتها. ربما يكون هناك   استمتع برغباتك وصفاتك. حسنا. هذه الهدايا التي تشعك لآلخرين في العالم

شخص ينتظر بضعة كيلومترات من المصب ينتظر هداياك قادمة. ربما هم مصدر إلهام وأمل وقوة لذلك الشخص. مممم 

 ، تنهد بعمق )تنفس بعمق(. 

 
 
 

بفتحهما مرة أخرى اآلن ، ببطء ، بالسرعة التي تناسبك.  تصبح أكثر يقظة مرة أخرى. إذا قمت بإغالق عينيك ، قم 
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انظر حولك ، اجعل نفسك على استعداد لترك هذا المكان بالقرب من المجرى المائي. أنت تقف وتعود إلى الحياة اليومية 

بالقرب من  بقوة متجددة الستخدام مهاراتك عندما تواجه التحديات. أنت تستدير لمرة أخيرة إللقاء نظرة على المكان 

المجرى المائي وتعلم أنه يمكنك المجيء إلى هنا مرة أخرى ، لترك األشياء تذهب ، وتشعر بالقوى وتكون مصدر إلهام. 

.اآلن ،إمضي قدما ، وعد إلى حياتك اليومية ، بنشاط ويقظة
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