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 خوانیم:در این فصل می    

  تأثیرات تنش 

 های خودشناخت تنش 

 تنفس صحیح 

 پیشنهادهایی برای آرامش 

 های کششی و ماساژورزش 
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که ذهن ما را هایی شنویم، تمایل داریم تا به فعالیتآرامی را میی تنهنگامی که ما واژه

کنند فکر کنیم؛  مثل تماشای تلویزیون، کتاب مان دور میزا در زندگیاز عوامل استرس

تواند ما را از دنیای خواندن، فوتبال بازی کردن، کمی چرت زدن و هر چیزی که می

امی آردر این فصل درمی یابیم که تناما هایمان رهایی بخشد. ها و نگرانیها، اضطرابترس

 به طور خاص توانندهایی که میدست آوردن مهارت و عبارت است از ی متفاوتی داردمعنا
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ها به جای آنکه مند کاهش دهند. این راهکارهایی مسقیم و نظامی بدنی را به روشهاتنش

لذت موقتی را برای شما فراهم کنند، به طور مستقیم بر کم کردن تنش عضلانی شما 

 کنند.می تمرکز

های جسمی و در فصل بعدی، ی تن آرامی و رهایی از تنشهاتکنیک در این فصل

این دو ابزار در کنار هم، مهارت مدیریت دهیم. راهبردهای آرامش ذهنی را آموزش می

 دهند.استرس را ارائه می

 

تواند یک درد در گردن باشد )و این فقط برای شروع کار استرس می

 است(

 توانید ملاحظه کنید. متاسفانهتاثیرات تنش بر بدن خود را می ازدر ادامه فهرستی کوتاه 

 ها برای هر کدام از ما بسیار آشنا هستند.خیلی از این نشانه

 تن-ارتباط ذهن

تو " گوید:می ذهن و تن شما بسیار مرتبط و به هم پیوسته هستند. هنگامی که ذهن شما

آن بدنتان نیز نگران و مضطرب  شنود و در ازایبدن شما هم این را می "نگران هستی

شود. شود. پریشانی عاطفی شما )در ذهنتان( تبدیل به پریشانی فیزیکی )در بدنتان( میمی

شوید، بدن شما دچار تنش و تلاطم بیشتری شده و شروع به پس هنگامی که نگران می

رزشی و کند. همچنین اگر شما چهار استکان قهوه بنوشید و یاتنفس با سرعت بیشتری می

ما کند و شرا به عنوان استرس تفسیر می هاسنگین در باشگاه انجام دهید، ذهنتان این

کنید. به همین خاطر است که تن آرامی نه تنها تنش حالت آشفتگی یا نگرانی را تجربه می

 دهد.بدنی بلکه پریشانی ذهنی شما را هم کاهش می

 دردگردن 

 سردرد 

 درد معده 

 درد در پایین کمر 

 فل شدن دردناک فکق 

 قروچهدندان 
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 دردشانه 

 گرفتگی عضلانی 

 لرزش یا تکانش 

ها تنها در بیرون از بدن هستند. در داخل بدن تغییرات مرتبط با تنش دیگری اتفاق و آن

تد افهایی از آنچه که در موقع احساس تنش در بدن شما اتفاق میافتد. در اینجا نمونهمی

 آورده ایم:

  یابد.افزایش میفشار خون شما 

 کند.معده شما اسید بیشتری ترشح می 

 یابد.کلسترول شما افزایش می 

 شود.خون شما زودتر لخته می 

ای های بدنی ایدهبردن تنشی جلوگیری و ازبینرسد دانستن نحوهدر نهایت، به نظر می

 بسیارخوب برای سلامتی باشد.

 

 شباهت دارد!، بیشتر به یک لطیفه کنمنمی من احساس تنش

واقعیت این است که ممکن است شما ندانید چه زمانی بدنتان تنش دارد. شما اغلب اوقاتی 

کنید. تنش عضلانی آرام آرام و معمولا نمی شوید احساس تنشکه دچار تنش می

هایتان سفت شده و تنش ایجاد دهد. ماهیچهمی محسوس، خود را در بدن شما نشاننا

کنید تا زمانی که دچار سردرد یا احساس درد در گردن احساس نمیشود. شما تنش را می

هایتان شوید. بهترین ترفند این است که قبل از ایجاد تنش بدنی و ایجاد صدمه به و شانه

ما سازی را به شی آگاهنسبت به آن آگاهی پیدا کنیم. قسمت بعدی تکنیک ساده، بدن

تری زرگب را پیش از آن که تبدیل به مشکل تواند کمک کند تا تنشدهد که میآموزش می

 شود، بشناسید.

 

 تن آگاهی

 یکآگاهی "ی های تشخیص تنش بدنی، استفاده از تمرین سادهیکی از بهترین راه 

مکانی آرام و به دور از هیاهو را انتخاب کنید که بتوانید برای چند دقیقه است.  "ایدقیقه

 (9)شکل راحت بنشینید یا دراز بکشید. 
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 9شکل 
از بالای سر خود شروع کنید و تا انگشتان . بر هر گونه تنش عضلانی بدن خود، آگاه باشید

 پا ادامه دهید. از خودتان بپرسید:

 ؟امکردهرا چروک ام آیا پیشانی

 ؟امکردهآیا ابروهایم را به هم گره 

 ؟اممنقبض کردهآیا من فک خود را 

 ؟امکردههایم را جمع آیا لب

 ؟امکردههایم را  خم آیا شانه

 آیا در بازوهایم احساس تنش دارم؟

 کنم؟آیا در عضلات ران و ساق پا احساس سفتی می

 ؟امکردهآیا انگشتانم را حلقه 

 کنم؟آیا در جای دیگری از بدنم احساس ناراحتی می

ود را خو تنش وارسی کنید توانید بدن خود را در کمتر از یک دقیقه می با کمی تمرین،

آن را هنگام نشستن روی میز یا ایستادن ، سریعا پیدا کنید. پس از یاد گرفتن این کار

را انجام دهید. این یک  تن آگاهیتوانید سه یا چهار بار در روز امتحان کنید. ببینید می

 روش عالی برای آگاهی از استرس شماست.

 ر مورد آن کاری انجام دهید.خواهید د، مطمئنا میدکنیخود را پیدا میتنیدگی وقتی 

 دهد.هایی را برای شما ارائه میی زیر گزینههابخش

 

 دور کردن تنش از راه تنفس

 ی تنش و تسکین استرسها برای تخلیهترین و بهترین راهتنفس صحیح، یکی از ساده

 شماست.
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شما  بیشتری پیدا کنید. اگرآرامی تنتوانید ، به سرعت و ساده میریتم تنفسبا تغییر  

یک ابزار قدرتمند در کاهش تنش بدن دارید. این بخش ، را کنترل کنید ریتم تنفس خود

  دهد.فنون تنفسی موثر بر تنش را به شما یاد می

 

 نگاهی به پشت پرده

کند و مواد زائد )در درجه اول، دی اکسید کربن( را تنفس، اکسیژن بدن شما را فراهم می

 دهند.ی شما این تبادل گاز را انجام میهاکند. ریهخونتان دفع میاز 

ای برای باز و بسته شدن ندارند و ماهیچه شکمی به نام دیافراگم این عمل ، ماهیچههاریه

 دهد.را انجام می

ه ی شکمی جدا کردی سینه را از حفرهی گنبدی شکل است که حفرهدیافراگم یک عضله

 کند.ی شما عمل میهاانعطاف پذیر برای ریهو به عنوان یک سطح 

ینه ی سشود و فضای بیشتری را در قفسههنگام دم، دیافراگم به سمت پایین صاف می

توانید شکم خود را در حال دهد. شما میرا می های پر شدن ریهکند که اجازهایجاد می

اگمی گردد. تنفس دیافرمیبالا آمدن ببینید. در بازدم، دیافراگم به شکل گنبدی خود باز 

شود، کارآمدترین راه را برای تبادل اکسیژن و دی که  تنفس شکمی هم نامیده می

 کند.اکسیدکربن فراهم می

تحت کنترل قرار توانید این روند را اما شما می، کنددیافراگم به طور خودکار عمل می

 دل گازها با اختلال صورتبه هنگام تنش، فرایند تنفس طبیعی بر هم خورده و تبا، دهید

شود. در چنین شرایطی کنترل می گیرد، که منجر به احساس خستگی و افزایش تنشمی

 آگاهانه تنفس کمک کننده است.

 تنفس شما خوب است، تنفس شما بد است.

ای باشد سینه -ممکن است تنفس شانه تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ تنفس بد می

ی هایتان کنید؛ اگر کمها، هوا را وارد ریهی سینه و بالا بردن شانهقفسهیعنی با گسترش 

غرور داشته باشید و هرگز هنگام نفس کشیدن شکم خود را بالا نیاورید، این توضیحات 

ی و وقت توقف تنفس داشته باشید، همچنین ممکن است مطمئناً متناسب با شماست

شوید، تنفستان کاملاً قطع شود. هر دوی میغرق شود یا در افکار خود حواستان پرت می

آور هستند  و هنگامی که تحت استرس هستید، ناکارآمد و استرس نوعی تنفس هااین
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شود. به محض اینکه تنفس شما خراب شود، بیشتر الگوهای تنفس شما بدتر هم می

 ی معیوب.کنید. یک چرخهاحساس استرس می

 

 ام.طور نفس کشیدهاین هاچرا الان عوض بشوم؟ من برای سال

اید. تا کنون به درست انجام دادن آن طول عمر خود به طور معمول نفس کشیده شما در

ی به شود. وقتمی ترعمقتر و کمزمانی که استرس دارید، تنفس شما سریع اید؟فکر کرده

 دهد:بدن شما واکنش نشان می، کنیداین روش تنفس می

  رسد.خون شما میاکسیژن کمتری به جریان 

 شود.عروق خونی شما منقبض می 

 رسد.اکسیژن کمتری به مغز شما می 

 رود.ضربان قلب و فشار خون شما بالا می 

 کنید.لرزش و سفتی می، شما احساس سبکی 

کار داشتن با ودانستند که چگونه نفس بکشند. آنها مجبور به سراجداد بدوی ما می

واقع این روزها فقط  های سختگیر نبودند. دررئیسهای پرداخت نشده یا صورتحساب

نوازند و تعدادی از موسیقی دانانی که سازهای بادی می، بازیگران صحنه، خوانندگان اپرا

 کنیم.ی ما اشتباه میکنند و بقیهمربیان یوگا به طور مؤثر تنفس می

 اید.داده حال، برای یک دوره از زندگیتان، شما تنفس را به خوبی انجاماینبا

زدید، شکم کوچک شما به نفس نفس می، که در گهواره دراز کشیده هنگام نوزادی

 افتاد.می ین شکل بلند میشد وترآرام

 اما بعد شما بزرگ شدید و کار را خراب کردید. خوشبختانه، تمام آن از بین نرفته و

 توانید مجدداً تنفس درست را به خود آموزش دهید.می

از ال، حکنید. بااینها فکر مینفس کشیدن به عنوان راهی برای ورود هوا به ریهاحتمالاً به 

های مذهبی معتقد ها و فرقه. بسیاری از گروهای داشته استدیرزمان، تنفس اهمیت ویژه

کند. اگر کتاب مقدس را به خاطر بخش روح و بدن را آرام میبودند که یک نفس آرام

گوید که وقتی خدا آدم را آفرید، نفس زندگی را در او دمید و داشته باشید، از پیدایش می

 انسان به یک روح زنده تبدیل شد.
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 تنفس خود را ارزیابی کنید. 

 ینکها از قبل ولی کشید.شما ممکن است از معدود افرادی باشید که به درستی نفس می

 ،شما نفست روش آیا اینکه فهمیدن برای بخوانید. بیشتر کمی بگیرید، نادیده را بخش این

 .دهید انجام را ساده آزمایش این دهد،می کاهش را استرس

 . روی کمر خود دراز بکشید.9

طور . دست راست خود را روی شکم و دست چپ خود را روی قفسه سینه بگذارید، همان2

 نشان داده شده است. 2که در شکل 

 شما فستن ببینید تا کنید بررسی  سعی کنید از نحوه نفس کشیدن خود آگاه باشید.

 باید شما شکم روی دست، کشیدمی نفس درستی به اگر  .است منظم و کند، صاف

 روی دست چنین هم و رفته، پایین و بالا ریتمیک صورت به بازدم و دم عمل با هماهنگ

، باید شودباشد، و حتی اگر این دست بلند می داشته کمی خیلی حرکت باید شما سینه

 هماهنگ با حرکات شکم شما باشد. 

 
 : ارزیابی تنفسی شما2شکل 

 

 کمتر به خودتان سخت بگیرید. 

خواهند الگوی جدید تنفسی را پیاده می شوم افرادی کهمی من معمولاً متوجه 

 اهآن نجام دهند.ست اهمه چیز را در تمایل زیادی به این امر دارند که کاملاً، کنند

 ار،ک شروع از شوند که پیشمی گم ریه مکانیک یا بدن یهاقسمت در اغلب آنقدر

 ادی به .دهد رخ شما برای اتفاق این ندهید اجازه شود.می بیشتر شاناسترس
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 هانزما همه و افراد همه یبرا وهیش کی به منحصر درست تنفس که دیباش داشته

ولی زمان زیادی  کنید آزمایش را خود تنفس تا دهید فرصت خودتان هب .ستین

 نفس ناکارآمدی طرز به هاسال این تمام در اگر صرف این آزمایش نکنید.

 همه، از ترمهم .بکشد طول مدتی است ممکن هادنده حالت تغییر کشیدید،یم

 باره این در خودتان به  .نیستید دادن امتحان حال در شما باشید داشته توجه

 اندازه چه تا را خود دیافراگم یا و کشیدمی نفس عمیق چقدر که ندهید نمره

 ار خود استرس که است این هدف باشید، داشته یاد به. کنید صاف توانیدمی

 . کنید اضافه آن به نه دهید، کاهش

 

 !دارید که احساسی تغییر تنفس، روش تغییر

تا احساس بهتری داشته باشید یک تغییر  انجام دهید است، تنها کاری که لازم گاهی اوقات

 ساده است.

 یهاراه زیر، یهاتمرین  .تغییر دهد را تواند احساس شمامی تنفس،تغییر در روشی 

 یتنها در. کنید امتحان را آنها ،دهدمی ارائه ما، به شتنفس روش تغییر برای را مختلفی

 متوجه خواهید شد که تمام چیزی که شما نیاز دارید، تنها یک تغییر ساده است. 

 

 : تنفس برای مبتدیان101تنفس 

 :شودمی هتنفس برای کاهش استرس به شما ارائروش  نیترو ساده نیاز بهتر یکی نجایا در

د بگذاری، یک دست را روی شکم خود اید. در حالتی که دراز کشیده و یا راحت نشسته9

 قرار دهید. و دست دیگر را روی سینه

مطمئن شوید که دستی که روی شکم  عمل دم را از راه بینی انجام دهید و همزمان. 2

سینه قرار دارد، هیچ حرکتی  یبه سمت بالا حرکت کرده و دستی که روی قفسه رد،قرار دا

 نخواهد داشت. 

 سه بشمارید. ا بدون صدا ت، دهیدمیطور که به آرامی عمل دم را انجام . همان9

صدا تا چهار بشمارید، در نتیجه احساس  بی، باز دم را از راه دهان انجام دهید و همزمان. 4

 .کندحرکت می ، به آرامی به سمت پایینردقرار دا خواهید کرد دستی که روی شکم 
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تنفس به این روش را ادامه دهید تا زمانی که  مکث کنید.ای پیش از تنفس بعدی لحظه

 کاملاً احساس آرامش کنید. 

 

 : تنفس کامل ترادامه دادن روند با عملی پیشرفته

تر کند بسیار کارآمدتر و عمیقکه کمک می آموزش تنفس کامل یا تنفس به روش ذن

 های خود را به حداکثر برسانید.تنفس کرده و ظرفیت ریه

وها را زان وضعیت به پشت دراز بکشید یا روی یک مبل راحت بنشینید. تریندر راحت. 9

اگر لازم است . ببندید را چشمان خود بهتر است خم کنید. اندکیکمی از هم جدا کرده و 

 از بالش برای زیر زانوها استفاده کرده تا به کمر شما فشار وارد نشود.

قرار دهید تا حرکات تنفسی خود روی سینه را یک دست را روی شکم و دست دیگر . 2

 را دنبال کنید.

ها هیبخش میانی ر پس از آن کنید، ری خود را پهاابتدا قسمت پایین ریه ؛شروع کنید. 9

شود و فضای لازم برای هوای تازه منبسط می مهنگام دم، شک .سپس قسمت بالای سینه و

 بالا کمی شکم روی ستد که کنید توجه کند.)هوای دمی( را آماده می استنشاق شده

 باید کرد، حرکت وقتی حتی و کند حرکت کم خیلی باید سینه روی دست. رودمی

 استفاده کشیدن نفس به کمک برای خود هایشانه از. باشد شکم حرکات با هماهنگ

 کنید.ن

های خود را از بالا به پایین تخلیه و ریهبازدم را به آرامی و راه دهان انجام دهید . 4

د و توجه داشته باشی صدای شبیه به هووو ایجاد کنید هاهنگام عبور هوا از بین لب کنید.

 کند.می که دستی که روی شکم قرار دارد، سقوط

   کمی مکث کرده و نفس دیگری بکشید و این چرخه را تکرار کنید. .5

 اگر .نیدک بیشتری آرامش احساس که زمانی تابه مدت ده دقیقه نفس بکشید و ادامه دهید 

 التح در سپس و نشستن هنگام را تمرین این .کنید تمرین روزانه را روش این توانیدمی

 ودکارتریخ صورت به و ترتنفس، طبیعی شکل این تمرین، کمی با  حان کنید.امت ایستادن

 اوقات بیشتر حتی است ممکن بیشتر، تمرینات انجام و زمان صرف با  .شودمی انجام

 !دهید ادامه روند همین به. بکشید نفس صورت همین به ناخودآگاهانه
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 انجام دهید. "بادکنکیتنفس  "چند 

 ت،تصویرسازی اس تر کردن تنفس استفاده ازتر و یکنواختتر برای عمیقیک روش ساده

 :، یک بادکنک مدنظر است. آنچه باید انجام دهید این استسکه در این نوع تنف
را تصور کنید که در شکم شما دقیقا  - یک گریپ فروتدراندازه  -یک بادکنک کوچک . 9

 جای دارد. 9زیرناف طبق شکل 

 بادکنک از راه ناف پر از هوابینی، تصور کنید  با به داخل کشیدن هوا از طریق . همزمان2

. این بادکنک کوچک است، بنابراین آن را بیش از حد پر نکنید. با بزرگتر شدن شودمی

 .شودچگونه شکم شما بزرگ می بادکنک، توجه کنید که

باز دم را به آرامی از راه بینی یا دهان انجام دهید و همزمان تصور کنید که هوای . 9 

 شود.بادکنک از راه ناف خارج شده و بادکنک بی باد می

ک بادکن پرکردن کمی مکث کنید و سپس به آرامی عمل یتنفس بعدانجام  قبل از. 4

در هر زمانی  این تمرین را هر چه بیشتر و .مناسب را تکرار کنید یاندازه خیالی خود در

 .که توانستید تکرار کنید

 

 
 

 تنفس بادکنکی 9شکل 
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 راست ایستادن

شود وقتی دچار استرس هستید، تمایل به خم شدن دارید که باعث می بود! انحق با مادرت

های نشود. سپس تعداد تنفسدچار افتادگی در وضعیت بدن شوید و تنفستان درست انجام 

شود که موجب ناتوانی بدن در تأمین اکسیژن مورد نیازش است و در عمیقتان کمتر می

ینید، نشایستید یا میشوند. در حالی که وقتی راست مینتیجه، عضلات شما منقبض می

 نامناسب بدنتان مانند وضعیت کنید. لازم نیست که جهت اصلاحاین روند را معکوس می

 روی کردن در این کار احتمالاً بهبایستید. زیاده نظامییک دانشجوی افسری دانشگاه 

 های خود را نیندازید.ست فقط شانهی اشود. کافقبل باعث ایجاد تنش در شما می یاندازه

  .از وضعیت خود مطمئن نیستید، از مادر یا یکی از دوستان صمیمی خود بپرسیداگر 

 

 تنفس در شرایط بحرانیی تنفس اضطراری: نحوه

ست، کنید، کار دشواری نیاید یا تلویزیون تماشا میانجام تنفس صحیح وقتی دراز کشیده

اما در شرایط پر تنش و تنگناهای کاری و زمانی چطور؟ مثلا وقتی برای انجام کارهایتان، 

اید. در چنین شرایط خسارت شدهکمبود زمان دارید یا سهام بورستان افت کرده یا دچار 

 پردازیم.بحرانی شما به شکل دیگری از تنفس نیاز دارید که به آن می

 هاشکمی هوا را به داخل بکشید تا ریهبه آرامی از طریق مجاری بینی و با روش تنفس . 9

  پر از هوا شوند. هاو حتی لپ

 .. حدود شش ثانیه نفس را نگه دارید2

 ی خود را تخلیه کنید.هاو لپ هاریههوای موجود در  یدهان همه به آرامی ازطریق. 9

 مکث کرده و چند نفس عادی بکشید.ای . لحظه4

را دو یا سه بار انجام دهید و سپس به کار قبلی خود ادامه دهید. ابن نوع  4تا  9مراحل 

 تنفس شما را در حالتی آرامتر قرار میدهد.

 .بخش استای که طراوتخمیازه

ید تا کنمی ای که شما فکرخمیازه کشیدن معمولاً مرتبط با کسالت است. جلسات تجاری

ی ی طولانهاهای تلفنی دردناک با وکلا که برنامهکشند یا مکالمهمی بعدی طول یهزاره
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 .ممکن است سبب به وجود آمدن چند خمیازه شود ،دهندخود را )با جزئیات( توضیح می

 باشد. شما علامت چیزی بیشتر از کسالتی خمیازهحال، ممکن است اینبا

گوید بدنتان زیر است که مادر طبیعت از طریق آن به شما میی خمیازه کشیدن روش 

کند. هنگامی که می فشار است. در حقیقت، خمیازه کشیدن به کاهش استرس کمک

ود که شمی های شماکشید، هوای بیشتر و بالبطع اکسیژن بیشتری  وارد ریهخمیازه می

انتشار صدایی که همراه با خمیازه است  همچنینشود. باعث احیای گردش خون شما می

شود. متأسفانه، مردم کمی بیش از حد اجتماعی شده سبب کاهش تنش می

. شما باید این هنر گمشده را به دست بیاورید. دفعه بعد که است یشان ضعیفهاوخمیازه

د دهانتان را کاملا باز کنی ؛، این کار را انجام دهیددبکشی احساس کردید نیاز دارید خمیازه

 و بیش از حد معمول هوا را استنشاق کنید. نفس خود را تا انتهای شکم پایین بفرستید و

های شما کاملا که ریه به طوری ،خارج کنید همراه با صدای هاااایطریق دهان  بازدم را از

 د. تخلیه شود. چه احساسی! از آن لذت ببری

 

 راه آرامش خود را پیدا کنید.

شما آماده هستید تا روش دیگری برای آرام سازی  ،پس از تسلط بر هنر تنفس 

آرامی نت"از روشی به نام ، آرامیهای بهتر تنبدن خود کشف کنید. یکی از تکنیک

گیرد. مفهوم این روش بر سرچشمه می "آرامسازی عمیق عضلات"یا  "پیشرونده

، آگاهی ندارید. حالت و احساس عضلاتتان هنگام تنشاست که شما از  اساس این

توانید احساس تنش را تشخیص داده و این که می با انقباض عمدی عضلات خود،

د را شناسایی کنید. این تکنیک بسیار مؤثر نشوکدام عضلات باعث ایجاد تنش می

و انقباضات عضلانی  است و به عنوان یک ابزار با ارزش برای کاهش سریع فشارها

  است.و تقویت آرامش ثابت شده

 

 :قسمت به قسمتآرامی توضیح چگونگی عمل تن

( ...و  هاشانه، پاها، )بازوهایتان کردن یک عضله یا گروهی خاص از عضلاتشما با منقبض 

ن را سپس آ و کنید. انقباضات را حدود ده ثانیه حفظ کنیدمی آرامی پیشرونده را آغازتن
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 یشتر عضلات وقتی .شودپس از رهایی  عضله، آرامش جایگزین تنیدگی میرها کنید. 

. شودتر میاحساس آرامش شما کامل سپس شل کنید، اصلی خود را منقبض کرده و

 یادامه سازی عضلات خاص که درهای آرامشما را برای تکنیک ،های کلی زیردستورالعمل

  کند.فصل خواهند آمد، آماده می

را  سفتی انقباض نور را پیدا کنید که حداقل برای مدتی خلوت باشد. یک مکان آرام و کم

 .تا حدی که احساس ناراحتی یا درد نداشته باشید انجام دهید

 راز بکشید یا بنشینید و چشمان خود را ببندید.ترین وضعیت در راحت

 

ثانیه و  91پنجه را مشت کرده و ساعد و بازوها را کاملا منقبض کنید حدود  :هادست

را کاملا آزاد و آرام، رها کنید  هاهمزمان به حالت انقباض توجه کنید، سپس عضلات دست

 ثانیه به حالت آرام عضلات و تفاوت بین این دو حالت توجه کنید. 91و حدود 

 کرار کنید.توانید چند بار ترا می هاتمرین دست

 

 صورت و سر خود را آرام کنید.

بردن ابروها تا حد ممکن چروک کنید. )ایجاد خطوطی که همه از آن پیشانی خود را با بالا

متنفر هستند( این تنش را برای حدود پنج ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید، تمام 

بین  صاف شود، به تفاوتتان ی پیشانی را رها کنید. فقط بگذارید عضلات پیشانیهاتنش

 تنشی که احساس کردید و احساس دلپذیرتر آرامش توجه کنید.

ی عقب خود بکشید. در عین حال، لبخندی هاحالا فک خود را با گاز گرفتن روی دندان

به اجبار بزنید. این وضعیت ناراحت کننده را حدود پنج ثانیه نگه دارید و سپس فک خود 

 شما کمی نیمه باز شود. را شل کنید، بگذارید دهان

های خود را غنچه کنید و محکم به هم فشار دهید. آن را کمی حفظ کرده و سرانجام لب

هایتان کمی باز شود. توجه کنید که چقدر سر و صورت سپس استراحت کنید، بگذارید لب

کند. از این احساس لذت ببرید و بگذارید با رها کردن هر منبع شما احساس آرامش می

 تر شود.، این احساس عمیقهاتنش در اطراف دهان و لبی قی ماندهبا
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 های خود را آرام کنید.گردن و شانه

ی خود را با چانه لمس کنید. )احتمالا خواهید سینهسرتان را به جلو خم کنید گویی که می

ثانیه به این حالت  91حدود خواهید کرد( تنش در عضلات گردنتان را احساس کنید. 

سرتان را تا حد امکان به عقب خم کنید و به حالت تنش در گردن خود توجه . ه کنیدتوج

د؛ تر برگرداکنون استراحت کنید، اجازه دهید سرتان به موقعیت طبیعی و راحتکنید. 

 ای آرامش را تجربه کنید.برای لحظه

ا نگه برسانید. آن ر هاکنید به گوشمی ی خود را به بالا بکشید، انگار که سعیهاحالا شانه

هایتان در حالت طبیعی و آرام قرار بگیرند. دارید، تنش را احساس کنید و اجازه دهید شانه

 کنید. توجه شود،ها و گردن شما پخش میبه احساس آرامشی که از طریق شانه

 

 کمر خود را آرام کنید.

تنش ایجاد به پشت خود را قوس دهید، مراقب باشید که بیش از حد آن را انجام ندهید. 

 تر و آرامی بازگردد.های شما به حالت راحتو سپس بگذارید کمر و شانه توجه کنیدشده 

 

 شکم خود را آرام سازید.

صور تتان را منقبض کنید. نفس عمیق بکشید و آن را نگه دارید، عضلات موجود در شکم

کنید. انقباض را نگه دارید. استراحت کنید که خود را برای مشت زدن به شکم آماده می

 کنید، بگذارید از حالت انقباض رها شود.

 

 پاهای خود را آرام کنید.

پای خود را بالا برده و تمام عضلات شامل انگشتان، ساق، در حالت نشسته یا دراز کشیده، 

منقبض کنید و همزمان حالت انقباض را احساس کنید و سپس ران و باسن خود را کاملا 

پای خود را در حالت آرام رها سازید و بحالت آرامش و تفاوت بین انقباض و آرامش توجه 

. در همین زمان، کنید. این تمرین را ابتا با پای راست و سپس با پای چپ انجام دهید

در  هسمت سرتان بکشید؛ همانگونه ک ی خود را به سمت بیرون و انگشتان پا را بهپاشنه

 نشان داده شده است. 4شکل 
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رو تر بیشتر و بیشتر فبعد از اتمام این ترتیب، اجازه دهید بدن شما در حالت آرامش عمیق

ها، کمر، شکم و پاها پشت رود. از نظر ذهنی احساساتی را در بازوها، صورت، گردن، شانه

 تر کنید. حالت آرامش را احساس کنید.بگذارید. بدن خود را سست و آرامسر 

 
 : پاهای خود را آرام کنید.4شکل  

 

 

 آرام سازی سریع و کلی پس از تسلط بر آرام سازی قسمت به قسمت

 هایی که باید انجام شود:فعالیت

، بکشید. اکنون در اتاقی که ساکت و عاری از حواس پرتی باشد، راحت بنشینید یا دراز

 زمان سفت کنید:طور هم ی عضلانی را که در زیر ذکر شده است، بههاتمام گروه

 ی جلوی استخوان هم زمان، هر دو مشت را ببندید، هر دو بازو را خم کرده و عضله

 بازویتان را منقبض کنید.

 .هر دو پا را بلند کنید تا متوجه درجه متوسطی از تنش و ناراحتی شوید 

 .عضلات باسن خود را منقبض کنید و تنش را حفظ کنید 

  ،صورت خود را مچاله کنید، چشمانتان را ببندید، ابروی خود را چروک کنید

 هایتان را غنچه کنید.های خود را ببندید و لبفک
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 هایتان نزدیک کنید در حالی که عضلات های خود را تا حد ممکن به گوششانه

 کنید.شکم خود را سفت می

ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید، اجازه دهید  91ها را برای حدود این مجموعه فعالیت

ها از بین برود. بگذارید پاهایتان روی زمین یا تخت و بازوهایتان به اطراف ی انقباضهمه

نش و همزمان بر تفاوت بین ت شما بیفتد. بگذارید بقیه بدن شما به حالت آرامش برگردند.

 در طول روز تکرار کنید. تمرین راین اه داشته باشید. و آرامش توج

 

 القا قدرت از استفاده با: بدن بر ذهن تسلط

 به اتوژنیک باشد.کلمهمی (ATاتوژنیک ) تن آرامی، آموزش مهم رویکردهای از دیگر یکی

 اتعضل فعالیت که حرکتی هاینورون از دسته آن .است خودتنظیمی یا خودسازی معنای

، کنندمی تنظیم را احشایی هایارگان فعالیت مجموع در و قلب ریتم غدد، ترشح صاف،

 .شوندمی شناخته خودمختار یا اتونوم عصبی سیستم عنوان تحت

 دارد عیی شما را رلکس و آرام کند، سهابیش از آنکه بخواهد ماهیچه روش این

 پاراسمپاتیک عصبی سیستم تر،به طور خاصو خودمختار  عصبیسیستم  عملکردهای

 کند. شما را تنظیم تنفس و...( خون، فشار قلب، )ضربان

ید کن کنترل را خود عاطفی هایواکنش درمانی این است که روش این هدف از آموزش در

 اشتهد کنترل سریع، تنفس و قلب ضربان خون، فشار همانند فیزیکی علائم روی بر تا

 رایب خود ذهن از اتوژنیک، شما آموزش یوسیله به .خشیدب بهبود را خود وضعیت وید باش

 القای برای تلقین قدرت ( بهATکنید. )می استفاده بدنتان درونی استرس سطح تنظیم

هشیار مه ذهن نی که از است ذهنی تصاویر القائات، این. است فیزیولوژیکی متکی تغییرات

 آن دنب در تغییرات برخی به کردن فکر فقط شود.می منتقل بدنتان به و برخاسته شما

 .کندمی ایجاد را تغییرات نوع

 

 .آرام بگیرید. 1

راز ین شرایط دتردر راحت. دیکن دایپ سرد یلیخ نه و گرم یلیخ نه آرام، و مناسب یمکان

 .دیبکش نفس منظم و یآرام به دیکنی سع. کشیده یا بنشینید
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 .دیکن تمرکز منفعلانه طور به. 2

 ،خود ذهن و بدن از .کند کار حد از شیبذهنتان  کهنیازی هم نیست  اما دیباش اریهوش

ادامه  و آگاه شوید شد پرت حواستان اگر .دینکن لیتحل و هیتجز را زیچ همه اما دیباش گاهآ

 .دیآیم وجود به شتریب نیتمر اب دینباش نگران دینکرد تجربه یآرامش اول بار اگر. دهید

 . کنند ینیسنگ و گرم احساس بدن مختلف یهاقسمت دیده اجازه. ۳

مورد از  دو اما، کندیم استفاده یادیز لاتیتمث و شنهاداتیپ از کیاتوژن آموزش اگرچه

 شروع خود راستدست  یرو تمرکز مؤثرترین اشکال رایج آن گرما و سنگینی است. با

 . دیکن

 گرم من راست دست ...هستمسلامتی  در... هستم آرام من: دییبگو خود با آرام و آرام حالا

ن و سنگی گرم من راست دست... و ستو سنگین ا گرم من راست دست ...است و سنگین

 توانمیم من... است یجار من راست دست در ینیسنگ و گرما کنمیم احساس... است

 دست که کنممی احساس... شده ترو سنگین ترگرم من راست دست که کنم احساس

 آرامش در من... آرام روزهای... هستم آرامش در من. ..شودیم ترسنگینو  ترگرم من راست

. احساس کنید خود دست در موجود احساسات از تا دیبگذار وقت. هستم آرام... هستم

 یراتییغت از ،دینکن عجله روند نیا در. شودیم ترنیسنگ و ترگرم شمادست  که دیکن توجه

 .دیببر لذت کندیم تجربه بدنتان که

تر قیعم آرامش دیده اجازه و دیکن سکوت هیثان ۳0 حدود عبارات،تکرار  از بعد. 4

 تراس دست نیگزیجا را چپ دست بار نیا .دیکن تمرکز خود چپ دست یرو سپس. شود

 .و دوباره همین عبارات را تکرار کنید دیکن

عبارات را ها متمرکز شوید و همان روی آن، دیبرو خود بدن گرید یهاقسمت به. 5

 ود هر چپ، یپا راست، یپا ،دست دو هر چپ، دست راست، دست :بیترت به تکرار کنید.

 ترشیب دینبا پروسه کل لیتکم .بدن کل آخر در و  شکم و نهیس قفسه ها،شانه و گردن پا،

 .استهتربتمرین کنید  کیاتوژن بار سه ای دو روز در دوانیبت اگر .بکشد طول ساعت مین از

 دآورییم تبدس که یجینتا اما د،یباش داشته ازین زمان به کیتکن نیا بر تسلط یبرا دیشا

 .دارند را کردن تلاش ارزش
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 تان استفاده کنید.ی تخیلاز قوه

 هک شوید متوجه است ممکن ک،یاتوژن آموزش بافرض کنید در حال گرم شدن هستید. 

 کردن آزاد یبرا دیشااستفاده از پیشنهادات و تصاویر گرم و سنگین برای شما مؤثر نیست. 

 کننده لقاا یریتصاودر موارد زیر. دیباش داشته ازین متفاوت ریتصو کی به خود بدن درتنش 

 هست، ارائه شده است: ینیسنگ و گرما حس یالقا یبرا ینیگزیجا که

 نکگرم پد کی در( ...و پا ،دست) بدن نظر مورد قسمت که دیکن تصور: کن گرم را من

 لش را شما یهاچهیماه و کندیم نفوذ شما بدن بهگرما به آرامی  اقطع. است شده دهیچیپ

 . کندیم

 .شودیم برده فرو گرمآبر د شمای پا ای و دست که دیکن تصور :دیریبگ قرار گرم آب در

 ودخ ی مختلف بدنهاقسمت به را و قرمز با تجسم ذهنی، یک گوله گرم : بگیرید آفتاب

 .دیکن تیهدا

هایی به دست و پای شما یا دیگر اعضای بدنتان متصل تصور کنید وزنهاجسام سنگین: 

 شده است.

 .است سرب از پر شماو پای  دست که دیکن تصور :اندام پر از سرب

 

 .دیکن دور خود از را استرس
. کندیم هیتخل را بدن یاضاف تنش یعیطب طور به شما بدن که است ییهاراه از یکی کشش

 درست ای صبح در خواب از شدن داریب از بعد خودکار طور به که ایدشده متوجه احتمالاً

 از یرایبس تواندیم خوب کشش. دیدار کشش به ازین شب، در رختخواب به رفتن از قبل

 زیم از روز طول در شما است ممکن .ببرد نیب از مختلف مواقعر د را شما بدن یهاتنش

 عضلات تنیدگی باعث که دیباش مدت یطولان یهانشستن به مجبور ای دیکن استفاده کار

 شرو .دیکن استراحتدر طول روز چند نوبت کشش عضلانی را انجام و سپس کمی . شود

دهند، می ها این کار را انجامها و سگگربه .است یاضاف تنش هیتخل یبرا یاالعاده فوق

ای ی فوق العادههادر ادامه دو کشش تنشی که به نظر من روش .چرا شما انجام ندهید

سد رها ساده هستند و به نظر نمیی تنش اضافی است، آورده شده است. اینبرای تخلیه

 اظهار نظر یا تمسخر زیادی را از جانب دوستان یا همکاران برانگیزد.
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  :دن فوق العاده است. به صورت این کشش برای قسمت فوقانی بپیچ و تاب

نشسته یا ایستاده دو دست خود را پشت سر خود قرار دهید و انگشتانتان را درهم 

های خود را به سمت یکدیگر حرکت دهید تا زمانی که انقباض قفل کنید. آرنج

متوسطی را احساس کنید. حالا بدن خود را برای چند ثانیه کمی به سمت راست 

سمت چپ بچرخانید. هنگامی که تمام شد دستان خود را و سپس به آرامی به 

 کنار بدنتان رها کنید.

  :این کشش برای قسمت پایین بدنتان خوب است. روی صندلی بالا بردن پا

بنشینید، پاهای خود را بالا بگیرید تا زمانی که سطح قابل تحملی از انقباض را در 

ید و انگشتان پایتان را به ها احساس کنید. این فشار را حفظ کنید، خم شوآن

سمت سر خود بکشید. این کشش را حدود ده ثانیه نگه دارید و سپس پاهایتان 

را به زمین بیندازید و رها کنید. انجام همزمان این تمرین برای هردو پا کمی 

 ناراحت کننده است، بنابراین هر بار برای یکی از پاها انجام دهید.
بیش از حد انجام ندهید. شما درحال استراحت  و دیاجرا کن یکشش را به آرام 

 ها.هایتان هستید نه تنبیه آندادن به ماهیچه

 

 کند!ی این تمرینات آرام بخش، مرا پرتنش میهمه

باور داشته باشید یا نه، ممکن است متوجه شوید که انجام تمرینات آرام بخش میتواند 

 ی اول.زا باشد، حداقل در دفعهاسترس

ها و بررسی تمرینات اتوژنیک الگوی تنفس شما کشش عضلات و رها کردن آنتغییر 

 میتواند عوارض جانبی عجیبی به همراه داشته باشد. ممکن است احساس سوزن سوزن

شود. شدن یا بی قراری داشته باشید و این امر به طور غیر مستقیم باعث افزایش تنش می

ز ای اکننده است اما آن را به عنوان نشانهاین اتفاق غیر معمولی نیست و اگرچه گیج 

ی با تمرین بیشتر و درک حالت رلکسدهید در نظر نگیرید. که چیزی را اشتباه انجام میاین

 و آرامش بدن، احساس تنیدگی ناپدید خواهد شد.
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 ماساژ؟ مالش
تنش ی رایج تسکین هاماساژ و انواع دیگر لامسه درمانی و فشار درمانی از جمله راه

توانید ماساژ دریافت کنید، به همان آسانی که از ها هستند. این روزها شما میماهیچه

ی ماساژ معمولاً تصویری از یک بدن کنید. در گذشته ایدهخدمات کوتاهی مو استفاده می

ی نازنازی در یک آب گرم بهداشتی هاروغن مالیده شده در یک باشگاه عرق کرده یا نوازش

ها پیش های مرتبط از سالکرد. گذشته از این، ماساژ و دیگر درماناد میو شیک را ایج

 وجود داشته است.

های اخیر بسیار زیاد شده ی لمسی و فشار در سالهاو درمان هادامنه و محبوبیّت رشته

 است.

 شود:های آن شامل موارد زیر میها و تکنیکروش

 ماساژ سوئدی 

 بازتاب شناسی 

 ماساژ شیاتسو 

 وپراکتیککایر 

 طب سوزنی 

که  اندبسیاری مدعی بوده. و درمان دارند یریشگیدر پ یخاص گاهیجا هاروش نیهمه ا

که جداگانه وارد . به جای اینانداثرات  معنوی هم دریافت کردهعلاوه بر تاثیرات جسمی، 

 تر تسکین استرسها شویم قصد دارم که در مورد چندین رویکرد سادههرکدام از این رشته

 بسیار مفید و قابل فهم هستند. دانممیاز لیست بالا صحبت کنم که 

توانید مقداری هزینه شود، شما چندین انتخاب دارید. میهنگامی که صحبت از ماساژ می

توانید کسی را پیدا کنید که ای بخواهید به شما ماساژ دهد یا میکنید و از یک فرد حرفه

م خواهتوانید خودتان به خودتان ماساژ دهید. میبه صورت رایگان به شما ماساژ دهد یا می

 ترین راه است و به دوستان نیازی ندارد. ینه شروع کنم که معمولا ارزانبا آخرین گز
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 خود را ماساژ دهید.

 توانید به دو روش عمل کنید: تکنولوژی پیشرفته یا سطح پایین می

های های زیادی نیاز دارد. بسیاری از فروشگاهروش پیشرفته معمولاً به پریز دیواری یا باتری

ت ماساژ را دارند. صندلی ماساژ گران قیمتی که با یک اشاره به تخصصی وسایل و تجهیزا

تر، یک رساند، موردعلاقه من است. در روش ارزانشما را به بهشتی از آرامش می ،سوئیچ

 بخشد.دهد و آرامش بیشتری به شما میویبراتور دستی، عضلات سفت و خسته را ماساژ می

کنار بگذارید و اجازه دهید انگشتانتان این کار را  ها و پول نقد راتوانید باتریهمچنین می

تر و به راحتی در دسترس هستند. در زیر به سه روش تر، آسانانجام دهند. انگشتان، ارزان

 ساده برای از بین بردن استرس اشاره شده است:

 

 های شمابرای دست

روی صورت کف دست چپ خود را درحالی که انگشتانتان به هم چسبیده است، رو به 

ی شما، یک نقطه کلیدی طب خود نگه دارید. قسمت گوشتی بین انگشت شست و اشاره

سوزنی است که هنگام ماساژ باید احساس آرامش را منتشر کند. این نقطه را با استفاده از 

ها ثانیه آرام ماساژ دهید. دست95انگشت شست راست خود، با یک حرکت دورانی به مدت 

 کنید. را تعویض و تکرار

برای خستگی ناشی از استرس، دقیقا زیر اولین مفصل انگشت کوچک خود را با انگشت 

باشد اما دردناک نباشد(. فشار  شست و اشاره دست مخالف فشار دهید )فشار باید محکم

های را کمی افزایش دهید. ضمن حفظ فشار، حرکات دورانی کوچکی خلاف جهت عقربه

ادامه دهید، رها کنید، ده ثانیه صبر کنید و تا پنج بار تکرار ثانیه  21ساعت انجام دهید، 

 کنید.

 

 برای پاهای شما

های خود را درآورید و پای و کفش هااین تمرین آرامش بخش را امتحان کنید. جوراب

خود را روی دیگری انداخته و آسوده بنشینید )کف پای شما باید تقریباً رو به روی شما 

های کف پای خود فشار وارد کنید. ها، به قوست مخصوصاً با شستباشد(. با هر دو دس
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که خمیر نان را با استفاده از انگشتانتان اکنون هر قسمت از پای خود را ورز دهید )مثل این

دهید(. این کار را از پاشنه تا انگشتان پا انجام دهید. هر یک از انگشتان پای خود می ورز

 گر را به همین روش ماساژ دهید.را فشار دهید. اکنون پای دی

ه کند، به آشپزخاناگر انداختن پاهایتان روی هم استرس شما را بیشتر از قبل می 

بروید و وردنه  خود را بردارید. روی یک صندلی بنشینید و وردنه را کنار پای خود 

قرار دهید. به مدت دو دقیقه یا بیشتر، پای برهنه خود را به آرامی روی وردنه به 

 عقب و جلو بغلتانید. سپس با پای دیگر امتحان کنید. حالا وردنه را بشویید.

را زیر قوس پای برهنه خود  کار کنید. آن بطری آب معدنی پر از آباگر وردنه ندارید، با 

 را به عقب و جلو حرکت دهید. بطریقرار دهید، فشار کمی بر آن پا وارد کنید و 

 ادامه دهید و سپس سراغ پای دیگر خود بروید.این ریتم را حدود دو دقیقه 

 

 های شمابرای گردن و شانه

یابد. برای از بین بردن این تنش با های شما میاسترس اغلب راه خود را به گردن و شانه

دست چپ، شانه راست و سمت راست گردنتان را محکم ماساژ دهید. ماهیچه را با انگشت 

یل تر تکمدورانی ملایم شروع و سپس با یک ماساژ محکم اشاره خود ماساژ دهید، با حرکات

کنید. عضلات شانه و گردن را بین انگشت شست و دیگر انگشتان خود فشار دهید. اکنون 

 به طرف دیگر بپردازید.

 

 برای صورت شما

ای که نوک انگشتان بر پیشانی و برآمدگی با گذاشتن هر دو دست روی صورت خود به گونه

هایتان قرار گیرد، شروع کنید. با نوک انگشتانتان به آرامی، دقیقاً زیرگونهها کف دست

پوست پیشانی خود را به سمت پایین و همزمان ناحیه زیر کف دست خود را به سمت بالا 

بکشید. این حرکت را به صورت ریتمیک تکرار کنید، انگشتان و کف دست خود را منقبض 

 کرده و رها کنید.

ن مدستیار های خود در جهات مختلف را امتحان کنید. ید کشیدن گوشتوانهمچنین می

 خورد.به آن قسم می
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 ماساژ بدهید و ماساژ دریافت کنید.

که شخص دیگری شما را ماساژ دهد قطعا مزایای خود را دارد. وقتی شخص دیگری این

ز بکشید و کاملًا توانید کاملاً رها شوید، بنشینید یا درادهد، شما میماساژ را انجام می

هایی از بدن شما را ماساژ دهد که خودتان تواند قسمتآسوده باشید. و شخص دیگر می

توانید به ماساژ درمانی مراجعه کنید. ها را ماساژ دهید. البته میاید آنهرگز نتوانسته

توانید از یک دوست بخواهید شما را ماساژ دهد. البته ممکن است مجبور به همچنین می

تواند بخشی از تنش شما را تسکین جبران شوید. اما حتی ماساژ دادن شخص دیگر هم می

 های کلی برای شروع کار آمده است: جا بعضی نکات و دستورالعملدهد. در این

 ی از مقداری روغن ماساژ یا لوسیون  بدن برای نرم کردن روند ماساژ و ایجاد رایحه

ی دمای اتاق گرم کنید تا بدن شما به اندازه بخش استفاده کنید )روغن راآرامش

 یا شخص مقابل دچار شک نشود(.

  نور محیط را کم کنید تا فضایی آرام بخش فراهم کنید. موسیقی آرام بخش نیز

 مؤثر است.

 هایی که تحت تأثیر استرسها و قسمتماساژ خود را روی کمر، گردن و شانه، 

 رکز کنید.کنند متمبیشترین ناراحتی را ایجاد می

  با فشار ملایم شروع کنید تا شخص مقابل )ماساژ شونده( آرام شود. سپس فشار

 ها افزایش دهید.را با استفاده از کف دست خود برای ورز دادن ماهیچه

 تمام کنید و اجازه دهید شخص مدتی بعد از ماساژ استراحت  تربا یک ماساژ سبک

 کند تا احساس آرامش افزایش یابد.

 وی نکنید. ماساژ خوب نباید فرد را دچار درد کند. یک ماساژ بد، به سبب زیاده ر

 تواند باعث استرس بیشتر شود.تلاش زیاد برای تسکین می
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 ام برای ماساژ عضلاتمروش مورد علاقه

 ترینای به حمّام کردن در وان ندارم، اهل دوش گرفتن هستم. یکی از آرام بخشمن علاقه

گرفتن در یک حمام داغ با شیرآب و فشارکامل آب است که ریزش  قطرات تجربیاتم، دوش 

شوم. شود و من مبهوت میهایم شل و نبضم کند میدهد. ماهیچهآب، بدنم را ماساژ می

های یمناسب است. من سر دوش یی کلیدی در مورد این لذت فیزیولوژیکی، سر دوشنکته

که به  ترهای جدیددهم، یا مدلترجیح میهای بسیار را بزرگ و صاف قدیمی با سوراخ

یه ایستم تا شبجا میقدر آندهد. من آنا میفشار و ریتم بارش رشما امکان تنظیم دستی 

 آلو بخارا شوم.

 

 سه دقیقه پشت سر هم انرژی بگیرید.

ی انقباض عضلاتتان، افزایش سرعت ضربان قلبتان و تنفس صرف انرژی زیاد به وسیله

کند. به هر حال، پس از توقف مصرف انرژی، در ترس بیشتری تولید میسریعتان، اس

ر از سطح تتان آهسته شده و پایینیابید که عضلاتتان آرام شده و ضربان قلب و تنفسمی

تواند ناشی از زمانی است که شما شروع به مصرف انرژی کرده بودید. این انرژی زیاد می

وتاه، انجام حرکتی شبیه عروسک خیمه شب بازی، ی کپیاده روی تند، دویدن یک فاصله

هر چیز دیگری  و یاها در حالت دویدن طناب زدن، دراز و نشست یا شنا، بالا رفتن از پله

 آورد، باشد.که بدن شما را به تحرک در می

 توانید این تمرین را نشسته تکاندن تنش جذاب است. شما می :خود را بتکانید

یا ایستاده انجام دهید. با شل گرفتن بازوهایتان در مقابل خود و تکان دادن 

های شما به این ها و مچ دستتان شروع کنید. حال اجازه دهید بازوها و شانهدست

الی که  عمل جالب ملحق شوند، برای مدت کوتاهی ادامه دهید و سپس درح

دهید به آرامی متوقف کنید. حالا یک بازوهایتان را راحت درکنار بدنتان قرار می

پای خود را بلند کرده و شروع به تکاندن آن کنید. سپس این عمل را با پای دیگر 

زمان تکان دهید(. وقتی عمل توانید هر دو پا را هماید میانجام دهید )اگر نشسته
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 تر از آن بهرساندید به طنین احساسات در بدنتان و مهمتکان دادن را به پایان 

 رسد، اما مؤثر است.حس آرامش توجه کنید. مسلماً اندکی عجیب به نظر می

  :حمام را یک چشمه کوچک درمان کننده و وان استرس خود را بخیسانید

 . به علاوه نه تنها شما آرامحمام را به عنوان یک استخر تن آرامی در نظر بگیرید

ی تن آرامشوید. یک دستورالعمل برای شوید، بلکه تمیز میو از استرس دور می

 با آب تنی در حمام:

 ی اضافییک زمان نیم ساعته 

 یک وان آب داغ و صابون 

  نمک اسطوخودوس حذفیک عطر آرامش بخش مانند 

 نور ملایم 

 موسیقی آرامبخش 

 تلفن خاموش یا حد اقل در حالت سکوت 
 

 برای آرامشهای بیشتر راه
 تعدادی تکنیک تن آرامی از راه ضربه وارد کردن:

  :آرایشگرها عادت داشتند همراه با کوتاه کردن مو، صورت حوله را پرتاب کنید

های او را بتراشند(. در آن روزها حس عجیبی مشتری را نیز تمیز کنند )ریش

داد. این های مرطوب و داغ را روی صورتت قرار میداشتی وقتی آرایشگر حوله

کنند. حتی اگر با پرواز درجه یک اروپا سفر روزها آرایشگرها فقط مو را کوتاه می

ی لّذت کنی یا در یک رستوران اعیانی ژاپنی غذا بخوری بعید است لذّتی به اندازه

ی داغ بر روی صورتت را تجربه کنی، مگر این که خودت آن را روی صورتت حوله

را برداشته و در آب داغ غوطه ور ی کوچک حوله یکقرار دهی. به سادگی یک 

های اضافی خارج شوند. به پشت بخوابید را فشار دهید تا آب هاحولهکنید. 

 را روی صورتتان قرار دهید. هایتان را ببندید و آنچشم
 ها را و اگر حوله یا آب گرم در اختیار نداشتید چه؟ از دستانتان استفاده کنید. آن

تا گرم شوند، هر دست را در یک طرف از صورت خود قرار دهید.  به هم بمالید
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ی گرم و  مرطوب نیست، درست است که حس ایجاد شده به خوبی حس حوله

 کند تا آرام شوید.اما به شما کمک می

  :اگر یک وان آب داغ دارید خوب است. اما به یاد درون یک وان آب داغ بپرید

بلیغ . این تتواند یک تشت بزرگ باشدد و میکننوع وان فرقی نمیداشته باشید 

 ی تولید وان را بخوانید:از کارخانه

 از افکار اضافهخوابید عضلات شما آرام شده و ذهن شما وقتی درون آب داغ می 

 شود. پاک می

 چرا برخی از روشهای تن آرامی قدیمی  :به شرق بروید و یوگا را امتحان کنید

ا دوباره بکار گیریم. یوگا قدمتی پنج هزار ساله دارد. هنوز موثرند؟ بیایید آنها ر

یوگا نگاهی کلی و همه جانبه به سلامت و به زیستن دارد و جسم و روان را 

انگارد. این طریقت کهن با ترکیب تمرینات جسمی، مراقبه، فنون می یکپارچه

تواند در آرام کردن بدن و ذهن به شما کمک کند. میتنفسی و دهن آگاهی 

 خورند. یک مربی خوباند به آن سوگند مییشتر افرادی که یوگا را امتحان کردهب

های یوگا در سی کلاپیدا کرده و یوگا را امتحان کنید )از دوستان خود درباره

 ی خود سؤال کنید(.جامعه

 ه ب ای دیاستفاده کن وگایآموزش  یهااگر کلاس در دست رستان نبود از کتاب

 .دیبزن یسر هاتیسا

 

 بنوشید

فنجان چایی، قهوه و یا هر یک در مواقعی که بسیار خسته هستید، نوشیدن آب و یا 

تواند موجب آسودگی عضلات و حتی آرامش ذهنی شما شود. می ،نوشیدنی مورد علاقه

 أمین کند. لازم است بدانیدتواند میزانی از آب بدن ما را تهای رقیق همچنین مینوشیدنی

تواند حالت تنیدگی را افزایش است و کم آبی می ب تشکیل دادهرا، آ بدن ما %75حدود 

 نوش گل ساعتی هستم.های سنتی را نیز از یاد نبرید، من عاشق دمنوشدهد. دم


