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اﺑﺰار ﺑﺮای ﺗﻧدرﺳﺗﯽ
ﺻﺣت ﺑﺪن ،ذھن و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑطور ﻣﺗواﺗر ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آب و ھوا ،ﻣﺤﯿﻂ ،اﺧﺒﺎر روزاﻧﮫ و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﭽﮫ در اطﺮاف ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮭﺎرت ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻗدﯾم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آراﻣﺶ و رﻓﺎه را ﺑﺪھﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻧﺎت ﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﺮی ﮐﮫ در ذﯾﻞ
اراﺋﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس و ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،اﻋﻢ از اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﮐﮫ از ﺿﺮﺑﮫ
روﺣﯽ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﺑﺮده اﯾﻢ ،ﻧرس ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﯾدن اﯾﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻧﺎت در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ﻣﺎ و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ،
ﻟطﻔﺎً از اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻧﺎت ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،آﻧﮭﺎ
ﮐﺎھش اﻧرژی ﻣﺎ ،اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ از اﯾﻦ روش ھﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
را ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن و ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﯿﺪ .روش ھﺎی و ﻧظرﯾﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ راھﻨﻤﺎء ﻣﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت
 www.capacitar.orgﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺗﻣرﯾن ﺗﻧﻔس
ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ،ﻣﻨﺒﻊ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺮژی ﺗﺎزه را وارد ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ و ﺳﻠﻮل ھﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪن ،ذھﻦ و ھﻣﮫ ﻓﺮد ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﻔس را ﺧﺎرج ﻣﯾﺳﺎزﯾم،
اﺳﺘﺮس و زھرﯾﺎت ﮐﮫ در ﺑﺪن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ در زﻣﺎن ھﺎی ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ،ﯾﮏ روش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺪن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ
ﻋﻤﯿﻖ در ﯾﮏ زﻣﺎن دﺷﻮار ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﮫ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﯾﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻧﺎت ﺗﻨﻔﺴﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻮر و طﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس
آراﻣﺶ ،آﺳﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
• ﺗﻨﻔﺲ ﺷﮑﻢ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ  .ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺷﮑﻢ
ﻗﺮار داده ،از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ھﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﺗﺎن وارد ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮑﻢ ﺷﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﮑﻢ ﺗﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﻟون ﭘﺮ از ھﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﻧﮕﮭداﺷﺘﮫ ،ﺳﭙﺲ ﺑﮫ آراﻣﯽ از طﺮﯾﻖ دھﺎن ،ﻧﻔﺲ ﺗﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻧﯾد ،ﻋﻀﻼت ﺷﮑﻢ ﺗﺎن را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻧﻤﻮده و اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﺑﺪن ﺗﺎن
رھﺎ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻢ را اداﻣﮫ دھﯿﺪ .اﮔﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ذھﻦ ﺗﺎن ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻮد ،ﺑﮫ آراﻣﯽ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر را آزاد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ وارد ﺑﺪن ﺗﺎن ﺷﺪه و از آن ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد.
• ﺗﻨﻔﺲ در طﺒﯿﻌﺖ طﺒﯿﻌﺖ ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ
ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن ،رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﻧﺮژی زﻣﯿﻦ را وارد ﺑﺪن ﺗﺎن ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﺮس ،ﺗﻨﺶ و درد را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﻧرژی ﺗﺎی ﭼﯽ )(TAI CHI
ﺣﺮﮐﺖ ﮔﮭﻮاره ﯾﯽ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎن از ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧﺪ و دﺳﺘﺎن ﺗﺎن در ﮐﻨﺎر ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،اﯾﺳﺗﺎده ﺷده ،ﮐری ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ
آورده و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺗﮫ ،دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را ﺗﺎ ﺳﯿﻨﮫ ﺗﺎن ﺑﺎﻻ آورﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐری ﭘﺎی ﺗﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺂورﯾﺪ و ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﭘﺎی ﺗﺎن را در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮔﮭﻮاره ﺑﺎﻻ آورده اﯾﺪ ،ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ .ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ اداﻣﮫ داده و ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺑﺎ ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺑﺎزوھﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﺳﺳت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻦ را آرام و ﻣﻼﯾﻢ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن ﻣﺤﮑﻢ در داﺧﻞ زﻣﯿﻦ رﯾﺸﮫ دواﻧﺪه ھﺳﺗﻧد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ
ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺮژی ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ را وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک ﮐﺮده و اﺷﺒﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯾد در درﻣﺎن ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻣﺎم ﻧﻮری
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎی ﭼﭗ ﺗﺎن را ﺟﻠﻮ آورده اﯾﺪ ،دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺗﺎن ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧور ﺣﻣﺎم ﻣﯾﮑﻧﯾد .اﻧﺮژی ﮐﮫ
وارد ﺑﺪن ﺗﺎن ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ را اﺷﺒﺎع ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺮای ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎی راﺳﺖ ﺗﺎن را ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﯾﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در
ﺣﻣﺎم ﻧوری ،ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﺳﺎزﯾد و ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﺪ .طﻮری اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﻧور ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی ﺗﺎزه
ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﯾﮏ روش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﮫ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟراﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ آن
ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺎﺷﻧد.
ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و آﻣﺎده ﻗﺑول ﮐردن ﺗﻔﮑﺮات ﺗﺎزه ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎی ﭼﭗ ﺗﺎن را ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﯾﺪ و ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ رو ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﮑل ﻗﻮﺳﯽ ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻨﺶ ،اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﮫ در داﺧل ﺷﻣﺎ اﺳت ،رھﺎ ﺷﻮد .ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻗﻔﺲ ﺳﯿﻨﮫ ﺗﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﯾﺪ ،ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪه و اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺎی راﺳﺖ ﺗﺎن را ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .درد و ﺧﺸﻮﻧﺖ را از درون وﺟﻮد ﺗﺎن آزاد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪه و اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﯿﺪ.

در ھﻮا ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﯾﯾد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭘﺎی ﭼپ ﺗﺎن را ﺟﻠو آورده اﯾد و دﺳت ﭼپ ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺑرده اﯾد ،در ھوا ﺷﻧﺎ ﯾﺎ ﭘرواز ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺣرﮐت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎزوھﺎ و ﺷﺎﻧﮫ
ھﺎ ﺳﺳت ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد آزاداﻧﮫ و ﺳﺑﮏ اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن ﺣرﮐت را ﺑرای ﺳﻣت راﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺳت راﺳت ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺑرده اﯾد ،اﻧﺟﺎم دھﯾد .در ھوا،
آزاداﻧﮫ ﭘرواز ﻧﻣﺎﺋﯾد و ھر ﻋﺎﻣل ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺗﺎن ﻣﯾﺷود را از ﺧود دور ﻧﻣﺎﺋﯾد و اﺣﺳﺎس ﺳﺑﮑﯽ ،زﻧده و آزادی را ﺑﮫ دﺳت آورﯾد .ﺧود را آﻣﺎده ﭘذﯾرش
ھرﻧوع اﺣﺗﻣﺎل ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ درﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﯾش آﯾد ،آﻣﺎده ﺳﺎزﯾد .اﯾن ﮐﺎر ،ﯾﮏ روش ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای رھﺎﯾﯽ از درد ﮐﻣر ،ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳردرد ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﻓﺸﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺗﻤﺮﯾﻦ ذﯾل ،ﯾﮏ روش ﺳﺎده ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗوﺳط ﻓﺸﺮدن ھﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاطﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﻮاج اﻧﺮژی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ذھﻦ و ﺑﺪن ﺗﺎن در ﺣﺎل ﺣﺮک ھﺳﺗﻧد .در ھﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،ﻣﺠﺮا ﯾﺎ ﻧﻘﻄﮫ اوج اﻧﺮژی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﻋﻮاطﻒ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺎد ،اﻧﺮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ
ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ درد و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﺑﺪن ﺷﻮد .ﻓﺸﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ ﻋﺎطﻔﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه آورده و ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺸﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن ،اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎطﻊ دﺷﻮار ﯾﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ،
زﻣﺎن ﮐﮫ اﺷﮏ ﺗﺎن ﺟﺎری ﻣﯿﺸﻮد و ﺧﺸﻢ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮوز ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎن را ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن آراﻣﺶ،
ﺗﻤﺮﮐﺰ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ واﮐﻨﺶ ﯾﺎ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
آراﻣﺶ ﺧﺎطﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﮑﻼت روزاﻧﮫ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده و آراﻣﺶ ﻋﻤﯿﻖ را وارد ﺑﺪن و ذھﻦ ﺗﺎن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑر ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن
ھﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت  2اﻟﯽ  5دﻗﯿﻘﮫ
ﻧﮕﮭدارﯾﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ھﺮ دو دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و
ﻣﺮاﻗﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در درون ﺧﻮد ﻧﮕﮭد داﺷﺘﮫ اﯾﺪ.
ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺷﯾده و اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه را از ﺧﻮد
دور ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎن زﻣﯾن را ﺑرﻣﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ
از ﺗﻮازن ،ﻗﺪرت و اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﻟﺘﯿﺎم ،ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﺳﺎزﯾد .ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐرده و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬﺷﺘﮫ را از ﺧﻮد
دور ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
اﮐﺛر اوﻗﺎت ،زﻣﺎن ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎن را ﺑﮭﻢ ﻓﺸﺮده اﯾﺪ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﻧﺮژی و اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪو ﺑﮫ اﻋﺘﺪال دﺳﺖ ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ھﻢ ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ .ﻓﺸﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن،
روش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﮫ ﮐردن ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﺪ
ﺧﻠﻘﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان آن را در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﮐﮫ ﺗﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب
اﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد.

،بﺿﻏ ،مﺷﺧرﻔﻧﺗ

بارطﺿا ،ﯽﻧارﮕﻧ
تﯾﻓورﺻﻣ ﯽﻧھذ

ﯽﮕﻣﯾﺳارﺳ ،سرﺗ

دﺎﻣﺗﻋا مدﻋسﻔﻧ ﮫﺑ

،هودﻧا ،ﮏﺷا درد
ﯽﻔطﺎﻋ
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ﺗﺧﻧﯾﮏ آزادی اﺣﺴﺎﺳﺎت EFT
ﺗﺧﻧﯾﮏ آزادی اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ داﮐﺘﺮ ﮔﺮی ﮐﺮﯾﮓ ) (Gary Craigاﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺘﮫ ،روش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای آزاد
ﻧﻤﻮدن و ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺮس ،اﺿﻄﺮاب ،درد ﻋﺎطﻔﯽ ،ﺧﺸﻢ ،ﺧﺎطﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ،ﺗﺮس ھﺎ و اﻋﺘﯿﺎد ھﺎ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ و درد ﺑﺪن از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮ درد ی و درد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺣد اﻧﺮژی ﺑﺪن ،ذھﻦ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﻧﻘﻄﮫ اوج طﺐ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼت ،ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ،اﺿﻄﺮاب و درد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺮژی در
ﺑﺪن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺿﺮﺑﮫ زدن و ﯾﺎ ﻓﺸﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درطﺐ ﻓﺸﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﺮا ھﺎ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط اوج اﻧﺮژی ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی
ﻣﺴﺪود ﺷﺪه را در ﻧﻘﺎط ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآورده و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺮژی را در ﺑﺪن و رﺷﺗﮫ ھﺎی ذھﻨﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ ارﺗﻘﺎع ﺑﺨﺸﺪ.
.
()GaryFlint
(
).

ﺗﻤﺮﯾﻦ EFT
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﮑر ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺗﺮس ،اﺿﻄﺮاب ،ﺿﺮﺑﮫ روﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﮫ درﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و آن
راﺑﺮطﺮف ﺳﺎزﯾﺪ .در ﻣﻘﯿﺎس  0اﻟﯽ  ،10ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ را اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ 0) .ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﻣوﺟودﯾت اﺿﻄﺮاب و  10ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻧد اﺳﺖ( .اﮔﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﯾﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﯿﺰان
اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد دﺷﻮار اﺳﺖ ،از ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ) :ھﯿﭻ  ،ﮐﻢ ،ﻣﺗوﺳط  ،زﯾﺎد(
ﯾﺎ )ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ( ﯾﺎ )ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه((

 .2ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻓﺷﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در طﺐ از  7اﻟﯽ  9ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺿﺮﺑﮫ وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﮭﺎدت و وﺳط ﺗﺎن 7 ،اﻟﯽ  9ﺑﺎر ﺿﺮﺑﮫ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
•

ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻی ﺟﺎی ﮐﮫ اﺑﺮو ﻗﺮار دارد

1

•

ﻧﻘﺎط ﮐﻨﺎر اﺑﺮو

2

•

ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺨﻮان

3

•

ﻧﻘﻄﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ

4

•

ﻧﻘﻄﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﺐ ھﺎ ﺑﺮ روی ﮔﻮﻧﮫ

5

•

ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﯿﻦ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ )ﺣﺪود  4اﯾﻨﭻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ(

6

•

ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺳر ﺳﯾﻧﮫ در ﮐﻨﺎره ھﺎی ﺟﻨﺎغ ﺳﯿﻨﮫ

7

 .3ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ  Aدر ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﺿﺮﺑﮫ زده و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ:
ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﺒﯽ Aدر ﮐﻨﺎر
دﺳﺖ ﺿﺮﺑﮫ ﺑﺰﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺳﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﺪ:
"ﺑﺎوﺟود آﻧﮑﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﭼﺎر ھﺴﺘﻢ ،ﺣﺎل ﻣن ﺧﻮب اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧم".
(
) .
 .4ﻣﺮاﺣﻞ  2و  3را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﺑﮫ  0اﻟﯽ  2ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 .5ﻧﻘﻄﮫ درد  Bرا ﻣﺎﻟش دھﯾد.
ﻧﻘﻄﮫ درد را ﮐﮫ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻣﺎﻟﯿﺪه ﯾﺎ ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺣﺪود  3اﻧﭻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺨﻮان ﺳر ﺳﯾﻧﮫ و 2در اﻟﯽ  3اﻧﭻ
ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺎغ ﺳﯿﻨﮫ ﻗﺮار دارد.
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ﻓﺸﺎرھﺎ
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ روش ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺳﺎده ﻧﮕﮭﺪاری اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺿﻄﺮاب ،دردھﺎی
ﻋﺎطﻔﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺧﺎطﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﺗﺮس ،ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آراﻣﺶ ﻋﻤﯿﻖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی دﺳﺘﺎن ﺧود ،ﻣﺎ از ﻗﺪرت آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻋﻤﯿﻖ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و درﻣﺎن ﺑﺪن ،ذھﻦ و ﻋﻮاطﻒ ﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار ھﺳﺗﯾم .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻋﻤﯿﻖ از آراﻣﺶ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ را در ذھﻦ
و دل ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻋﻤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری اﻧﺮژی را ﻣﯿﺘﻮان در ﻓﻮاﺻﻞ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ اﻧﺠﺎم داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﺷﮑﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎع ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻧﺮژی رھﺎ ﺷﺪه ،ھﻤﺮاه ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻤﺎس اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر آرام اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻋﻠﺖ درد ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ،از ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری اﻧﺮژی را ﺧﺎرج از ﺑﺪن و در رﺷﺗﮫ اﻧﺮژی اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ھﻤﯿﺸﮫ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ھﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،اﺟﺎزه آن ﻓﺮد را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﮔرﻓﺗن ھﺎﻟﮫ

ﮔرﻓﺗن ﺳﺮ
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎن را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻧﮕﮭدارﯾد و دﺳﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑر ﺳﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤﮫ ﻧﮕﮭدارﯾد .اﻧﺮژی دﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﻐﺰ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧﺎطﺮات و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ ،ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔرﻓﺗن ﻓرق ﺳﺮ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﺴﺖ ھﺮ دو دﺳﺖ ﺑﺎ ﻓرق ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﮫ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎطﻖ اطﺮاف ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ .ھﻤﺮاه ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ،ﻋﻤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺪن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد آراﻣﺶ ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﮔرﻓﺗن ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ
دﺳﺘﮭﺎ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ،ﻓﺸﺎر
اﺿﺎﻓﮫ ﯾﺎ دﺷﻮاری ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ.
ﮔرﻓﺗن ﻗﻠﺐ
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎن در اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﺎغ ﺳﯿﻨﮫ در ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻی ﮐﻤﺮ در ﭘﺸﺖ ﻗﻠﺐ
را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﺪن اﮐﺛراً درد ﻋﺎطﻔﯽ ،زﺧﻢ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ،اﻧﺪوه و ﺗﻧﻔر را در ﺧﻮد ﻧﮕﮭﻣﯾدارد.
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ درد دل ﺗﺎن ﺑﮫ زﻣﯿﻦ آزاد ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮕﮭﺪاری
اﻧﺮژی را دور از ﺑﺪن ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﺑﮫ آراﻣﯽ رﺷﺗﮫ اﻧﺮژی را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭘﺎک ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻓﺮد را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﮕﮭدارﯾد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﺎھﺎی او را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮ و ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﮫ
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺷﺎر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده طب درد ،ﺗﻨﺶ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی ﮐﻤﺮ ،ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﮔﺮدن و
اﮐﺛراً ھﻤﺮاه ﺿﺮﺑﮫ روﺣﯽ و اﺳﺘﺮس ،اﻧﺮژی در ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﮔﺮدن و ﺳﺮ ﻣﺴﺪود
ﺳﺮ را آزاد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﯿﮕﺮدد .اﮐﺜﺮ ﻣﺠﺮا ھﺎ و ﯾﺎ ﻧﻘﺎط اوج اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺪن در ﺟﺮﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ
اﯾﺠﺎد "ﮔﻠﻮﮔﺎه" ﺗﻨﺶ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ روی او رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر،
روش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب در ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺮ روی ﻓﺮد دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آن ﻓﺮد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده
اﯾﺪ و زﻣﺎن ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﯾﺪ اﻧﺮژی آﻧﮭﺎ وارد دﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﻣﯿﺸﻮد ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
در زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺤﻨﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻘﺎط ) 1اﻟﯽ  (6ﺑﺮای ﻣﺪت  1اﻟﯽ  2دﻗﯿﻘﮫ ﺿﺮﺑﮫ وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﺮﺑﺎن اﻧﺮژی ﺷﻔﺎف و ﻗﻮی
ﺷﺪه و ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ .در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ اﻧﺮژی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺮون از ﺳﺮﺗﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن در زﻣﯿﻦ رﯾﺸﮫ دواﻧﺪه اﻧد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﮭدارﻧد .اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ
آﻧﮭﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،ﭘﺎھﺎی ﺷﺎن را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﮭدارﯾد.
)
) (Aminah Raheem
(.

) (Teegarden

ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻘﺎط
 .1ﺣﺪود ﯾﮏ اﻧﭻ ﺧﺎرج از ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﮫ در ﺟﺎی ﮐﮫ ﺑﺎزو ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
 .2در ﺑﺎﻻی اﻧﺤﻨﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﯾل ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود  2اﻧﭻ ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
 .3در ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و در ﺳﻄﺢ ﮔﺮدن در ﻋﻀﻠﮫ ذوزﻧﻘﮫ ﯾﯽ
 .4در ﺑﺨﺶ وﺳطﯽ ﮔﺮدن در ﻧﻮار ﻋﻀﻼت دو طﺮف ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
 .5در ھﺎﻟﮫ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤﮫ در ﮐﻨﺎره ھﺎی ﺳﺮ
 .6ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺮوطﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ
ﺑﺮای ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮارﮔﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺮ روی او اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ ،روی زﻣﯿﻦ ﻧﮕﮭدارﯾد ،ﻧﻮک ﭘﺎھﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﮭدارﯾد.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺎھﺎ در داﺧﻞ زﻣﯿﻦ رﯾﺸﮫ ﻧﮭﺎل ﺷده اﻧد .ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
و اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و ﺗﻨﺎﺳﺐ را در ﺑﺪن ،ذھﻦ و ﻋﻮاطﻒ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
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ﺗﺧﻧﯾﮏ ﻓﺸﺎری ﺑﺮای درد و اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺧﻧﯾﮏ ﻓﺸﺎری ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺲ از آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻓرق ﺳﺮ
ﺑﺎﻻی ﺳﺮ را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﮕﮭدارﯾد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﻓﺸﺎر ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺮوھﺎ
ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎس ﺑﯿﻦ اﺑﺮوھﺎ ﺟﺎی ﮐﮫ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﺸﻮد را ﻧﮕﮭدارﯾد.
ﺳﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤﮫ در ﮐﻨﺎره ھﺎی ﺳﺮ
اﻧﮕﺸﺘﺎن را داﺧﻞ ھﻢ ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ ،دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ،دو ﻧﻘﻄﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤﮫ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻀﻼت و اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ.

اﺿﻄﺮاب ،ﺗﺷﻧﺞ و از ﭘﺎ اﻓﺘﺎدن
ﻧﻘﻄﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﭻ دﺳت
ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﭼﯾن ﺧﻮرده ﻣﭻ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎر
دھﯿﺪ.
ﻧﻘﻄﮫ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ھﺮ دو دﺳﺖ ،ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .اﮔر در وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺖ ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎزوان ﺗﺎن را روی ھﻢ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
ﻧﻘﻄﮫ درد
ﻧﻘﻄﮫ درد را ﮐﮫ در  2اﻟﯽ  3اﻧﭻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﯿﻨﮫ ﻗﺮار دارد ،ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ در اﺳﺘﺨﻮان ﺳر ﺳﯾﻧﮫ و در ﻓﺎﺻﻠﮫ  2اﻧﭻ ﮐﻨﺎره
ﺟﻨﺎغ ﺳﯿﻨﮫ ﻗﺮار دارد.
ﺿﻌﻒ ،ﺗﺷﻧﺞ و ﻓﺸﺎر ﺑﻠﻧد ﺧون
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ را در ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﺗﺷﻧﺞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﻄﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﮭﺎدت ﯾﺎ ﻣﻔﺼﻞ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﺮ روی ﻧﻘﻄﮫ ﮐﮫ درﺳﺖ زﯾﺮ ﺑﯿﻨﯽ در ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻓﺸﺎر وارد
ﮐﻧﯾد.
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
ﻧﻘﻄﮫ روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﻧﻘﻄﮫ روی ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ روی ﻧﻘﻄﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ در وﺳﻂ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﻧﻘﻄﮫ وﺳﻂ ﻗﻔﺲ ﺳﯿﻨﮫ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻧﯾد.
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PAL DAN GUM
ﭘﺎل دان ﮔﺎم )  ،(Pal Dan Gumﻣﺠﻤﻮﻋﮫ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ و ﮐﻮرﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺻﺤﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ط ﻮل ﻋﻤﺮ و آﮔﺎھﯽ روﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ،ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن را آزاد ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻣﺠﺮا ھﺎ و ﻧﻘﺎط اوج اﻧﺮژی ﺑﺪن را ﻣﺘﻮازن ﻣﯿﺴﺎزد .اﮔﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن
را ﺗﻄﮭﯿﺮ ﮐﺮده ،اﻧﺮژی ﺗﺎزه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ،ﭘﺮوﺳﮫ ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯿﺒﺨﺸﻨﺪ ،اﻧﻌﻄﺎف و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ را رﺷﺪ داده ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن را ﺑﮭﺘﺮ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻦ را ﺑﺮطﺮف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺻﺒﺢ ھﺎ ،زﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﭘﺎل دان ﮔﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺷﺮوع روز ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺮژی اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﮫ ﺑﺮای اﻓﺮاد د ﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ،درد ﻣﺰﻣﻦ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧﺪ و ﺑﺎزوان ﺗﺎن در ﮐﻨﺎر ﺑﺪن ﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،در اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﮫ آراﻣﯽ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺗﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ .اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎن را داﺧﻞ ھﻢ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه و ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .روی ﻧﻮک
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎﯾﺘﺎن اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ طﻮری ﮐﮫ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن آﺳﻤﺎن را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻌﯽ دارﯾﺪ ﺑﮫ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮐﺶ ﮐﺮده،
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﮐﺮده ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎزوان ﺗﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﯾﺪ .ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر
ﻣﺮﺗﺒﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﻤﺎن
ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن را ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎن از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده و زاﻧﻮ ھﺎی ﺗﺎن را ﺧﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،طﻮری ﮐﮫ اﺳﺐ ﺳﻮاری ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻣﭻ ھﺎ و ﺑﺎزوھﺎی ﺗﺎن را در ﺟﻠﻮ ﻗﻔﺲ
ﺳﯿﻨﮫ روی ھﻢ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ،دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎزو ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را در ﺟﻠﻮ ﺑﺎزو ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ .اﻧﮕﺸﺖ ﺷﮭﺎدت دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﺎ ن را وﺳﻌﺖ دھﯿﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﮐﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ  .ﺗﺎر ﮐﻤﺎن را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺎن ﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎزو ﭼﭗ ﺗﺎن را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺷﻮد ،ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪھﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﻣﯿ ﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .ﺑﺮ روی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﮭﺎدت ﭼﭗ ﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ اﻧﺮژی روی ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎن در ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ  .ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺎرج
ﻧﻤﻮده و ﮐﻤﺎن را رھﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺎزو ھﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﯿﻨﮫ ﺗﺎن ﺑﺮ روی ھﻢ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﮐﺶ ﮐﺮدن ﮐﻤﺎن را از
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻟﻤﺲ ﺑﮭﺸﺖ و زﻣﯿﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﭻ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﻢ زﯾﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﯿﻨﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺻﺎف اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻮﯾﺪ طﻮری ﮐﮫ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺗﺎن آﺳﻤﺎن را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎزو
ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺗﺎن دراز ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺎن را ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ ﺗﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺗﺎن زﻣﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﻣﯿ ﮑﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺪن
ﺧﻮد را رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻣﯿﻦ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﻔﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻦ را اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﺶ
ﮐﺮدن ﺑﺪن ﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزو ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺮای ھﺮ دو طﺮف  3اﻟﯽ  4ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ،زاﻧﻮ ھﺎ را ﺳﺴﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ،ﺑﺎزوھﺎ در ﺟﻠﻮ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺮ روی ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و دﺳﺖ ﭼﭗ در ﺟﻠﻮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎزو ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ طﺮف ﮐﻨﺎر و ﻋﻘﺐ ﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪه
و ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد رو ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن زﻣﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺳﯿﻨﮫ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻮس ﺑﯿﺮوﻧﯽ رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﮫ
ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺶ ﺷﺪن ﺑﺎزو ھﺎ ،ﻣﭻ ھﺎ ،ﮔﺮدن و ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن را ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺟﻠﻮ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده و
ﺳﺮ و ﺑﺎزوھﺎ را ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اوﻟﯿﮫ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻦ را  3اﻟﯽ  4ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺳﺮ و ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ .
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎھﺎی ﺗﺎن را ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ،زاﻧﻮ ھﺎ را ﺳﺴﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ و دﺳﺘﺎن ﺗﺎن را روی ﺳﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﯾﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺴﺘﺎده
ﺷﻮﯾﺪ .وزن ﺑﺪن ﺗﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺎو ی ﺑﺮ روی ھﺮ دو ﺳﻤﺖ ﺑﺪن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎﻻ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺳﭙﺲ آن را ﺧﺎرج
ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺶ ﺷﺪه ﮔﯽ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن ﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ آراﻣﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﺳﭙﺲ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ طﻮری ﮐﮫ دور
ﮐﻤﺮ ﺗﺎن ،ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورﯾﺪ .زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ،ﻧﻔﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﮐﺮده و
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را  3اﻟﯽ  4ﻣﺮﺗﺒﮫ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻤﺖ داده و ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﻣﺠﺪدا  3اﻟﯽ  4ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺗﺎن ،ﻣﺸﺖ زده و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ و زاﻧﻮ ھﺎی ﺗﺎن را ﺧﻢ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ،اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻮﯾﺪ .در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺗﺎن
ﻣﺸﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﺸﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ) ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ( و ﻣﺸﺖ ھﺎی ﺗﺎن را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺖ ھﺎی ﺗﺎن را ﮐﺶ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻣﺸﺖ ھﺎی ﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﺸﺖ
ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﺶ دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ " ھﻮ" آزاد ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﮫ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪه و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺮﺧﯿﺪه و دوﺑﺎره
ﻣﺸﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺳﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ در ﺳﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻏﺮّش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺮﻏّش ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺎزو ھﺎی ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون و ﮐﻨﺎره ھﺎ ﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺠﮫ
درآﯾﻨﺪ  .ﺑﺎزو ھﺎ را رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﮐﺶ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﮭﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺮﻏّش ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت ﭼﮭﺮه و ﺟﻤﺠﮫ ﺧﻮد را ﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﺶ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﮫ در ﮔﻠﻮ و ﺟﻤﺠﮫ ﺗﺎن ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،رھﺎ ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﺎ ﺻﺪا ﮐﺎﻣﻞ ﮐﮫ از درون ﺗﺎن ﻣﯿﺂﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺮﻏّش ﯾﮏ
ﺷﯿﺮﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺿﺮﺑﮫ روﺣﯽ و ﻏﺮﯾﺰه اﻟﺘﯿﺎم
روش ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن طﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺪن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن از ﻣﻐﺰ "ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮕﺮ" ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ و ﻣﻐﺰ "ﻋﺎطﻔﯽ" ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﮐﻨﺘﺮول ﺷﻌور رﻓﺘﺎرھﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻐﺰ ﻋﺎطﻔﯽ اﮐﺜﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺪن ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻏﯿﺮ ارادی و آراﻣﺶ رواﻧﯽ را ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ رواﻧﯽ و ادوﯾﮫ ﺟﺎت
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮕﺮ ،روش ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ و درﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺷﻮک روﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ در اﮐﺜﺮ
ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻏﺮﯾﺰه اﻟﺘﯿﺎم, ،داﮐﺘﺮ رواﻧﯽ ،دﯾﻮﯾﺪﺳﺮواﻧﺸﺮاﯾﺒﺮ ) (David Servan-Schreiberاظﮭﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ "ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻐﺰ ﻋﺎطﻔﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ . . ".ﮐﺎر اﺻﻠﯽ درﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﺠﺪد ﻣﻐﺰ ﻋﺎطﻔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ
وﻓﻖ دھﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﻐﺰ ﻋﺎطﻔﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ از روﯾﮑﺮدھﺎی
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن و اﺳﺘﺪﻻل ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻐﺰ ﻋﺎطﻔﯽ ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻐﺰ ﻋﺎطﻔﯽ ازﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻟﺘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻏﺮﯾﺰه
ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم ﻏﺮﯾﺰه اﻟﺘﯿﺎم ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮازن و آﺳﺎﯾﺶ در ذھﻦ ،ﺑﺪن و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺷﮭور آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ
در روﻧﺪ درﻣﺎن اﻓﺮاد ﮐﮫ دﭼﺎر ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،روش ھﺎی ﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮدن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ "ﻏﺮﯾﺰه اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯽ" ھﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روش درﻣﺎن ﻓﺮدی ،ﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﺮ از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺷﮭور آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪن را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﺑﺮای آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺮس ،ﮐﻨﺘﺮول اﺣﺴﺎﺳﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮازن در ﺣﯿﻦ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد" ،ﻏﺮﯾﺰه" ﯾﺎ ﺧﺮد ذاﺗﯽ در ارﮔﺎﻧﯾزم ﺑﺪن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﺳﺖ .اﻟﺘﯿﺎم از طﺮﯾﻖ آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺮژی ﭼﺎرچ ﻧﺎ
ﺷده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن طﺒﯿﻌﯽ اﻧﺮژی در ﺑﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد .از طﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺮژی ،ﻓﺮد ﺑﮫ ﺗﻮازن و آﺳﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺻﺣت
زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﻓﺎه ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﺻﺣت در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرھﺎی رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺣت ﮐﮫ
ﺷﺎﻣﻞ "ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮدن ﯾﺎ درﻣﺎن" ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،ﺻﺣت در ﻣﺎدل ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺗﻮازن در اﻧﺮژی ﯾﺎ ﻗﺪرت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪن ،ذھﻦ و ﻋﻮاطﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮐﮫ اﻧﺮژی آزاداﻧﮫ و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ در ﻣﺠﺮا ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺮژی ﺑﺪن ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﻓﺮد ﺻﺣت ﻣﻄﻠﻮب ،ﺗﻮازن ﻋﺎطﻔﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ذھﻨﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﻠﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
روش ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه در ﺑﺳﺗﮫ اﺑﺰار اﺿﻄﺮاری ﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و اﺑﺰارھﺎی را ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻢ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺻﺣﺗﻣﻧدی ﺗﻮان و
اﻧﺮژی دروﻧﯽ ﻓﺮد ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ روش ھﺎ در ﻣﻮرد ھﺰاران ﻓﺮد در  26ﮐﺸﻮر و در ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ روش ھﺎ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮرد اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣراﻗﺑت ﺧودی در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﮐﮫ از اﯾﻦ روش ھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ
روش ھﺎ ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﺑﺧش از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮازن ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﮫ اﻧﺮژی از دﺳت رﻓﺘﮫ ،ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی
اﺻﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻢ از روش ھﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎی ﭼﯽ ،ﻧﻘﺎط ﻓﺷﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﺗﻨﻔﺲ در ﺑﺮطﺮف ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺮ درد ،درد ﺑﺪن ،ﺑد ھﺿﻣﯽ ،اﺳﮭﺎل ،اﺿﻄﺮاب و ﺿﻌﻒ ﻣﺰﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮدن ﻋﻼﺋﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﺎطﻔﯽ ﺻﺮف ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
درﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در ھﻣﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﻓﺮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺷﺎن ،ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و اﻧﺮژی دھﻨﺪه را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
روش ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت روﺣﯽ اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺳرﻋت دھﻨﺪه ﺑﺮای رﺷﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،زﺧﻢ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ
داﻧﺶ و ﺧﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ روش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﻮازن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ طﺒﯿﻌﯽ در ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯿﺸﻮد .در ﺣﯿﻦ آﻧﮑﮫ اﻓﺮاد اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﺣت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺧﻮد ،اﺟﺘﻤﺎع و دﻧﯿﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای دﯾﮕر ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ ھﺎی راھﻨﻤﺎ و  CDھﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ روش ھﺎ ،ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت ﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.www.capacitar.org .

ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻢ و ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ.
ھﻤﺮاه اﺟﺪاد و ﺗﻤﺎم ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه
ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه در دﻧﯿﺎ
ﺑﺮای ﺑﺎز ﺧﻠﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ
ﺑﺮای ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن اطﻔﺎل ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن ھﻮﯾﺖ ﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از
ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﺧﺘﯿﺎر دھﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯿﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ
ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم زﻣﯿﻦ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ھﺎ
ﻓﻠﺴﻔﮫ ﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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