
آگاهی و غواصی آزاد ذهن   

،  بوده   یآنقدر مضطرب و عصب  نده یدر مورد آ  پیش آمدهچقدر  

ناراحت شده    یزیاز چ  ای آنقدر  باعث    د یشابدر گذشته  که 

در حال وقوع است کامالً    قاًیآنچه را که در حال حاضر دقشود  

 است.  یمقابل ذهن آگاه  ینقطه نیا د؟ یاز دست بده

با    یالحاصط  ی آگاه  ذهن اغلب    شنیتیمد  ا ی  وگایاست که 

 ف یتعر  نگونهیرا ا  یذهن آگاه   Mindful.orgهمراه است.  

  ی ، آگاهکاملذهنی  حضور    یانسان برا  هیاول  یی توانا"کند:   یم

ا به  ، و  میکنیو چه کار م   م یکجا هست  نکهیاز  اینکه نسبت 

  یماز حد واکنش نشان نده  شیبگذرد  یآنچه در اطراف ما م

  یقطعاً برا  یذهن آگاه که  از آنجایی    ".نشویمغرق    در آن  ای

  گاهیجادارای    زین  غواصی آزاداست، در    دیمف  شنیتیو مد   وگای

است که    رشی، آرامش و پذ هشیاریشامل    ی. ذهن آگاه است

 هستند. غواصی آزاد  ی اساس یهاهمه آنها بخش

 هشیاری

و تمرکز خود را   دیحال بمان ی، در لحظهدیاحساسات خود هماهنگ باش و، افکار با بدن دی است. شما با هشیاریمستلزم  غواصی آزاد

انجام  در خانه   دی که با  ی بزرگ  یکارها  ستیل  ای   دیاخود داشته  کی روز با شر  لیاست که اوا  یی . اگر افکار شما در مورد دعوادیحفظ کن

. شما دیشنوبموارد اشتباه را  یحت  ای. د یبدن خود غافل شو یهاگنالیس دنیشن  و ممکن است از دیستین رحاض ،حال زمان ، دردهید

  ایآ  د؟یشنو  یآب چه م  ریدارد؟ ز  یچه احساسآب  در مقابل  پوست شما  .  دیباش  هشیار  یدر لحظه کنونکامالً    دیبا   یهنگام غواصدر  

، فقط  دیآنها تمرکز نکن  یکه رو  ی ، مادامتوانند از ذهن شما عبور کنند  ی هستند که م  یافکار  نهایهستند؟ ا  ده یشما کش  یها  چهیماه

که در اطراف   دیفهم  یمهمچنین  ،  دیکنیرا همانطور که در حال رخ دادن است احساس م  زی. شما همه چدیکنمیآنها را مشاهده  

 اطراف شما هماهنگ است. طیگذرد و ذهن شما کامالً با بدن و محیشما چه م

 آرامش 

 ژن ی، صدمات رخ دهد و اکسدچار مشکل شودممکن است    اکوالیز،  است. بدون آرامش  غواصی آزاد  ی هاجنبه   نیاز مهمتر  یکیآرامش  

  ی توانند به آرامش و آگاهیهستند که م  ییهاک یهمه تکن  ،، اسکن بدن و تجسمی مانند تنفس شکم  ییها ک ی. تکنف شودمصر  ترع یسر

)همانطور که در  دیزمان حال مشکل دار یهستند. اگر در تمرکز افکار خود بر رو یتپرحواس  یهاکیها تکنکیتکن نیکمک کنند. ا

ها ذهن  تواند نه تن  یتمرکز در بدن شما م  .است  گرید  یزهایاز حد مشغول چ  ش یذهن شما ب  بخاطر این است کهباال نوشته شد(  

شود: قلب ما سرعت    یم  ریدرگ  کیسمپات  یعصب  ستمیس  ،دهد یم  صیمغز ما استرس را تشخ  یآرام کند. وقت  زیشما بلکه بدن شما را ن

کم    ژنی، مصرف اکسمیکنآرام  شود. اما اگر ذهن و بدن خود را  یمصرف م   یشتریب  ژنیو اکس  ابدی یم  شیافزا  سمی، متابولردیگیم

 .آب خوردن باشدتواند مانند یم  اکوالیزشوند و یمحافظت م  یداخل ی ها، اندامشده

https://www.mindful.org/


 رشیپذ

و سپس    کنند  یباز  شما  ذهنآنها در    اجازه دهید،  دیذهن خود از افکار شلوغ مشکل دار  ی. اگر در پاکسازرفتنیپذ  یعنیبودن    آگاه

مکالمه در سر شما هنگام    کی گرفتار شوند.    ی منف  یفکر  یتوانند در الگویاز افراد م  ی. برخدیری ، آنها را بپذتمرکز بر آنها   یبه جا

گشته ام ... چقدر عمق دارم؟ نبر  باال  ؟ من هنوز بهدیافراگم شدمانقباض    دچار  زود  نقدریچگونه من ا "باشد   خرفتواند مز  یم  یغواص

تواند   ی م ا ی کنم؟ آ نیتمر شتریب  دی با د یافتد؟ شا ی م ی اتفاق نیچن راًینداشتم. چرا اخ ی آرامش کاف  د ینفس من بود ، شا نیآخر د یشا

 " دارد؟ دیافراگم به انقباض ی ربط مورددو  نی ا ای من باشد؟ آ ییغذا میرژبخاطر 

چرخاند. اگر  ی م  یحلقه منف  کی و ذهن شما را در    برداز بین می  دیاکرده  جادیرا که قبالً ا  یموضوع هرگونه آرامش  گیر کردن در یک

  ا که شم  ستیمعنا ن  نیبه ا  رشیگذارد. پذ یم  ریشما تأث  نده یآ  هایغوصو احتماالً    هی، روحیامر بر غواص  نی، ادیواقعاً به گذشته بپرداز

  ی اگر هنگام غواص  نی. بنابرادیکنیاست که شما نحوه واکنش به افکار را کنترل م  یمعن  نی، بلکه به ادیبر افکار خود دار  یکنترل کامل

فکر خاص در    نیکه ا  دیتوجه کن  ،به سرتان زد  یبیفکر عج،  اصیغو قبل از    سازیدر مرحله آرام   یحت  ای،  )مانند انقباضات مزاحم(

  کیاز تکن  ای   دی، احساسات خود را مشاهده کندی . دوباره به ذهن آگاهانه برگرداجازه دهید تا عبور کند  ودر حال گذر است  شما   ذهن

 . د یمانند موارد ذکر شده در باال استفاده کن یپرتحواس یها

 دیخارج از آب استفاده کندر     یذهن آگاه  از

. دفعه بعد که با  دیامتحان کن  یعاد  یآن را در زندگبلکه  ،  مراقبه کنید  مدیتیشن  ایآزاد    یفقط در مورد غواص  دیستیمجبور ن  شما

نگران    دیکنترل کن  دیتوانیکه نم  یزیدر مورد چ  ا ی  د یاکرده  ریکننده گ  د یناام  تی، در موقعدیکنیخود مشاجره م   کیشر  ا یدوست  



که    دیباشاحساسات خود آگاه  از افکار و    ی. طوردیجمع کن  ار   خود  حواس  دیکن  ی، سعدیهست

  ی، در لحظه ندهیآ  ایدر گذشته    یزندگ  یو به جا  دیکنیآنها را از راه دور مشاهده م   ییگو

.  دیاستفاده کن  یسازآرام   ک یاز تکن  ینگران  ای  تی، عصبان. در صورت احساس تنشدیحال بمان

در مورد    یکه نگران  دیو متوجه شو  دیکنترل کن  را  جهینت  کی  دیتوانینم  شهیکه هم  دیریبپذ

 . بهتر نخواهد کرد، آن را فتدیواقعاً اتفاق ب کهدرصورتی  یزیچ

شما را در آب   یکل   آمادگی تواند عملکرد و  یم  غواصی آزاد  ناتیدر تمر  ی از ذهن آگاه  استفاده

تواند بر سالمت  یم   ی به طور کل  یزندگ در    یاز ذهن آگاه  استفاده که    ی ، در حالدهد  شیافزا

 راآگاهی  ده از ذهنااستفمعنادار با    رییتغ  کی  جاد یمثبت بگذارد. ا  ریشما تأث  یو جسم  یروح

   .دیریدر نظر بگ ی خود بلکه در زندگ ینه تنها در سرگرم
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