بر رﻩی صﻨذلی بﻨﺸﯿﻨﯿذ .دﺳﭛ ﻭﺎ را ﭘﺸﭛ ﮔردﻥ ﻗرار دﻭﯿذ ﻩ

در ﻩﺿﻌﯿﭛ ﻧﺸﺴﭝﻬ
بر رﻩی صﻨذلی بﻨﺸﯿﻨﯿذ ﻩ ﯾﻚ ﭼﻪب را بﺎ دﻩ دﺳﭛ ﮔرﻓﭝﻬ ﻩ
بﺎﻻی ﺳر ﺧﻪد بﺒرﯾذ .در ﺣﯿﻦ ﻛﺸﯿذﻥ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ از بﯿﻨی بﻬ

ﺳﻤﭛ راﺳﭛ بﭽرﺧﯿذ .ﺳﭙﺲ بﺎزدم ﺧﻪد را بﻬ آراﻣی از دﻭﺎﻥ
ﺧﺎرج ﻛﻨﯿذ.
ﻣﺠذدا بﻬ ﺣﺎل اﻩل برﮔردﯾذ ﻩ اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را بﻬ ﺳﻤﭛ ﭼﭗ
اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ

دﻩ آرﻧﺞ را در ﺟﻠﻪی بذﻥ بﻬ ﻭﻢ ﻧسدﯾﻚ ﻛﻨﯿذ ﻩ بﻬ ﺟﻠﻪ ﺧﻢ
ﺷﻪﯾذ
در ﺣﺎلﯿﻜﻬ آرﻧﺞ ﻭﺎ را از ﻭﻢ دﻩر ﻣیﻛﻨﯿذ ﻩ ﭜﻨﻬ ﺧﻪد را صﺎف
ﻣیﻛﻨﯿذ از بﯿﻨی ﺧﻪد ﻧﻔﺲ بﻜﺸﯿذ .در ﺣﺎلﯿﻜﻬ بﻬ ﻩﺿﻌﯿﭛ اﻩلﯿﻬ
برﻣی ﮔردﯾذ بﻬ آراﻣی از دﻭﺎﻥ بﺎزدم اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.
اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را بﻬ ﻣذﭚ  2دﻗﯿﻘﻬ ﻩ  3ﭜﺎ  4بﺎر در رﻩز اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.

اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را بﻬ ﻣذﭚ2دﻗﯿﻘﻬ درﻧﻪبﭛﻭﺎی صﺒﺢ ،ﻇﻮر ،ﻋﺼر ﻩ
ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.

راﻫﻨﻤﺎي ﻓﯿﺰﯾﻪﺗﺮاﭘﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺮاي
بر رﻩی صﻨذلی بﻨﺸﯿﻨﯿذ ﻩ در ﺣﺎلی ﻛﻬ دﺳﭛﻭﺎ را بﻬ بﺎﻻی ﺳر

ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ

ﻣی برﯾذ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘی از بﯿﻨی بﻜﺸﯿذ.
ﺳﭙﺲ در ﺣﺎلی ﻛﻬ بﻬ ﺳﻤﭛ ﺟﻠﻪ ﺧﻢ ﻣی ﺷﻪﯾذ ﻩ دﺳﭛﻭﺎ را بﻬ

بﻬ ﭘﺸﭛ بخﻪابﯿذ دﻩ زاﻧﻪی ﺧﻪد را ﺧﻢ ﻩ ﻛﻒ ﭘﺎﻭﺎ را بر رﻩی

صﻪرﭚ ﺿربذری بﻬ ﻣﭻ ﭘﺎ ﻣی رﺳﺎﻧﯿذ بﻬ آراﻣی از دﻭﺎﻥ بﺎزدم

زﻣﯿﻦ ﻗرار دﻭﯿذ .دﺳﭛ ﻭﺎی ﺧﻪد را ﭘﺸﭛ ﮔردﻥ ﻗﻼب ﻛﻨﯿذ

اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.

ﻩ درﺣﺎلی ﻛﻬ دﻩ آرﻧﺞ ﺧﻪد را بﻬ ﭜﺸﻚ ﻧسدﯾﻚ ﻣیﻛﻨﯿذ ﻧﻔﺲ
ﻋﻤﯿﻘی از بﯿﻨی بﻜﺸﯿذ .ﺳﭙﺲ در ﺣﺎلی ﻛﻬ دﻩ آرﻧﺞ را بﻬ ﻭﻢ
ﻧسدﯾﻚ ﻣیﻛﻨﯿذ ،بﻬ آراﻣی از دﻭﺎﻥ بﺎزدم اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.
 اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را بﻬ ﻣذﭚ  2دﻗﯿﻘﻬ ﻩ  3ﭜﺎ  4بﺎر در رﻩز
اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.

ﺑﯿﻤﺎراﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮﻩﻧﺎ
(ﺑﻌذ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد)

 اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را بﻬ ﻣذﭚ  2دﻗﯿﻘﻬ ﻩ  3ﭜﺎ  4بﺎر در رﻩز
اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ
ﻣﻨﺒع :دﺳﭝﻪرالﻌﻤل ابﻼغی ﻣﻌﺎﻩﻧﭛ درﻣﺎﻥ داﻧﺸگﺎﻫ
ﻋﻠﻪم ﭘسﺷﻜی اﯾراﻥ
ﻩاﺣذآﻣﻪزﺵ بﯿﻤﺎرﺳﭝﺎﻥ بﻮﻤﻦ
ﺷﻮرﻙ غرب ﺧﯿﺎبﺎﻥ اﯾراﻥ زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎلی
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ﯾﻜی از ﻣﻮﻤﭝرﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺒﭝﻼﯾﺎﻥ بﻬ ﻩﯾرﻩسﻛرﻩﻧﺎ ،ﺳرﻓﻬ ﻭﺎی

ﻗﺴﻤﭛ ﻣﯿﺎﻧی ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬ

ﺧﺸﻚ ،ﭜﻨگیﻧﻔﺲ ﻩ ﭜﺐ اﺳﭛ .ﭘﺲ از بﻮﺒﻪدی ،ﻋﻤﻠﻜرد ﻩ

دراز بﻜﺸﯿذ ﻩ ﯾﺎ بر رﻩی صﻨذلی در ﺣﺎلﯿﻜﻬ ﭘﺎﻭﺎ رﻩی زﻣﯿﻦ

ﻇرﻓﯿﭛرﯾﻪیﺣذﻩد 20ﭜﺎ30درصذﻛﺎﻭﺶﻣیﯾﺎبذ .بﺎ ﻓﯿسﯾﻪﭜراﭘی

ﻗرار دارﻧذ بﻨﺸﯿﻨﯿذ.

ﭜﻨﻔﺴی ﻣیﭜﻪاﻥ ﻣﺎﻧع از ﭘﯿﺸرﻓﭛ ﻋﻪارض ﻧﺎﺷی از بﯿﻤﺎری

دﺳﭝﺎﻥ ﺧﻪد را رﻩی ﻗﺴﻤﭛ ﻣﯿﺎﻧی ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬ ﻗرار دﻭﯿذ .بﺎ

بر رﻩی ﺳطﺢ صﺎف بﻬ ﭘﺸﭛ بخﻪابﯿذ ﻩ زاﻧﻪﻭﺎ را ﺧﻢ ﻛﻨﯿذ.

دﺳﭝﺎﻧﭝﺎﻥ ﯾﻚ ﻓﺸﺎر ﺳرﯾع بﻬ ﺳﻤﭛ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻩ داﺧل اﻋﻤﺎل

بگﯿرﯾذ ﻩ درﺣﺎلی ﻛﻬ آﻥ را بﺎ آرﻧﺞ صﺎف بﻬ بﺎﻻی ﺳر ﻣی

ﻛﻨﯿذ .در ﻭﻤﯿﻦ زﻣﺎﻥ ﭜﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘی از بﯿﻨی ﻛﺸﯿذﻫ ﻩ ﺳﻌی

برﯾذ از راﻫ بﯿﻨی ﻧﻔﺲ بﻜﺸﯿذ.

ﻛرﻩﻧﺎ ﺷذ .ﻭذف از اراﺋﻬ اﯾﻦ راﻭﻨﻤﺎ ،ﻛﻤﻚ بﻬ برﮔﺸﭛ ﻭر ﭼﻬ
ﺳرﯾعﭜر بﻮﺒﻪد ﯾﺎﻓﭝگﺎﻥ بﻬ زﻧذﮔی ﻋﺎدی اﺳﭛ.
ﭜﻤرﯾﻨﺎﭚ ﭜﻜﻤﯿﻠی ﻓﯿسﯾﻪﭜراﭘی برای اﻓساﯾﺶ ﻇرﻓﯿﭛ رﯾﻬ ﻭﺎ

ﻛﻨﯿذ ﺣﯿﻦ دم ﻗﺴﻤﭛ ﻣﯿﺎﻧی ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬﭜﺎﻥ را در زﯾر دﺳﭛ
ﻭﺎی ﺧﻪد بﺎز ﻛﻨﯿذ .ﺳﭙﺲ بﻬ آراﻣی بﺎزدم اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.
اﯾﻦ ﻣذﭚ را بﻬ ﻣذﭚ 2دﻗﯿﻘﻬ در ﻧﻪبﭛﻭﺎی صﺒﺢ ،ﻇﻮر ،ﻋﺼر ﻩ

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎزﮐﺮدﻥ قﺴﻤتﻫﺎي ﻣخﺘﻠف قﻔﺴﻪ سﯿﻨﻪ
ﻗﺴﻤﭛ ﻓﻪﻗﺎﻧی ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬ
بر رﻩی ﭘﺸﭛ دراز بﻜﺸﯿذ ﯾﺎ بر رﻩی صﻨذلی در ﺣﺎلﯿﻜﻬ ﭘﺎﻭﺎ

ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.
ﻗﺴﻤﭛ ﺧﺎرﺟی ﻩ ﭜﺤﭝﺎﻧی ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬ

بر رﻩی ﺳطﺢ صﺎف دراز بﻜﺸﯿذ ﻩ ﯾﺎ بر رﻩی صﻨذلی در
ﺣﺎلﯿﻜﻬ ﭘﺎﻭﺎ رﻩی زﻣﯿﻦ ﻗراردارﻧذ ،بﻨﺸﯿﻨﯿذ.دﺳﭝﺎﻥ ﺧﻪد را

رﻩی زﻣﯿﻦ ﻗرار دارﻧذ ،بﻨﺸﯿﻨﯿذ .دﺳﭝﺎﻥ ﺧﻪد را رﻩی ﻗﺴﻤﭛ
ﻓﻪﻗﺎﻧی ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬ ﻗرار دﻭﯿذ.

دﻭﯿذ .بﺎ دﺳﭝﺎﻧﭝﺎﻥ ﯾﻚ ﻓﺸﺎر ﺳـرﯾـع بـﻬ ﺳﻤﭛ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻩ

بﺎ دﺳﭝﺎﻧﭝﺎﻥ ﯾﻚ ﻓﺸﺎر ﺳرﯾع بﻬ ﺳﻤﭛ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻩ داﺧل اﻋﻤﺎل

داﺧل اﻋﻤﺎل ﻛﻨﯿذ .در ﻭﻤﯿﻦ زﻣﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘی از بﯿـﻨـی

ﻛﻨﯿذ .درﻭﻤﯿﻦ زﻣﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘی از بﯿﻨی ﻛﺸﯿذﻫ ﻩ ﺳﻌی

ﻛﺸﯿذﻫ ﻩ ﺳﻌی ﻛﻨﯿذ ﺣﯿﻦ دم ،ﻗﺴﻤﭛ ﺧﺎرﺟی ﻩ ﭜﺤﭝﺎﻧی

دﺳﭝﻮﺎی ﺧﻪد بﺎز ﻛﻨﯿذ .ﺳﭙﺲ بﻬ آراﻣی بﺎزدم را اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.

 اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را بﻬ ﻣذﭚ  2دﻗﯿﻘﻬ در ﻧﻪبﭝﻮﺎی صﺒﺢ،
ﻇﻮر ،ﻋﺼر ﻩ ﺷب اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.

در ﻩﺿﻌﯿﭛ ﺧﻪابﯿذﻫ

ﺳﭙﺲ در ﺣﺎلﯿﻜﻬ ﭼﻪب را بﻬ ﺳﻤﭛ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣیآﻩرﯾذ لﺐﻭﺎی

ﺧﻪد را ﺟﻤع ﻛردﻫ ﻩ بﻬ آراﻣی ﻭﻪا را از دﻭﺎﻥ ﺧﺎرج ﻛﻨﯿذ.
اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را بﻬ ﻣذﭚ2دﻗﯿﻘﻬ در ﻧﻪبﭛ ﻭﺎی صﺒﺢ ،ﻇﻮر،
ﻋﺼر ﻩ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ.

رﻩی ﻗﺴﻤﭛ ﺧﺎرﺟی ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬ ﻩ دﻧذﻫ ﻭﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨی ﻗرار

ﻛﻨﯿذ ﺣﯿﻦ دم ،ﻗﺴﻤﭛ ﻓﻪﻗﺎﻧی ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬ ﭜﺎﻥ را در زﯾر

ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﭼﻩب

ﻗﻔﺴﻬ ﺳﯿﻨﻬ ﭜﺎﻥ را در زﯾر دﺳﭛﻭﺎی ﺧﻪد بﺎز ﻛﻨﯿذ .ﺳﭙﺲ بﻬ
آراﻣی بﺎزدم را اﻧﺠﺎم دﻭﯿذ
 اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را بﻬ ﻣذﭚ2دﻗﯿﻘﻬ در ﻧﻪبﭛ ﻭﺎی صﺒﺢ،

ﻇﻮر ﻋﺼرﻩ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دﻭﯿد.


 اﯾﻦ ﭜﻤرﯾﻦ را ﻣی ﭜﻪاﻧﯿذ بذﻩﻥ ﭼﻪب ﻧﯿس اﻧﺠﺎم

دﻭﯿذ.

