َشت يرزشی را کٍ در عیه سادٌ بًدن يلی بسیار مفید َستىد ....
ايلیه يرزش  :ديچرخٍ سًاری است .
دٍچشخِ سَاسی یک ٍسصش سادُ ٍ کن ّضیٌِ است ٍ ًیاصی تِ پشداخت ضْشیِ ٍ سفتي تِ سالي ّای ٍسصضی
ًذاسد  .ضوا هی تَاًیذ ّش سٍص غثح یا تؼذ اص ظْش دٍچشخِ سَاس ضَیذ ٍ تِ سوت یک پاسک تشاًیذ.
دٍچشخِ تشای فؼالیت ّای قلثی -ػشٍقی ٍ ػضالًی تسیاس تَغیِ هی ضَد  .پذال ّای دٍچشخِ سا کِ تشای
حشکت تِ چشخص دس هی آٍسیذ تاػث هی ضًَذ کِ قذست پا ٍ صاًَی ضوا قَی ضَد  .تسیاسی اص افشاد هؼتقذًذ
کِ تا دٍچشخِ سَاسی دچاس صاًَ دسد هی ضًَذ اها تایذ تذاًیذ کِ دسد صاًَ دس دٍچشخِسَاسی هوکي است ًاضی اص
پاییي تَدى تیص اص حذ یا خلَ تَدى تیص اص حذ صیي یا تا ضذت تیص اص حذ سکاب صدى دس یک دًذُ هؼیي
دٍچشخِ تاضذ کِ تاػث هیضَد ٌّگام سکاب صدى سٍی صاًَ فطاس تیایذ.
ديمیه يرزش  :پیادٌ ريی
پیادُ سٍی تاػث استقاهت ٍ افضایص ًیشٍی تذًی ضوا هی ضَد .ضایذ تؼذ اص چٌذ سٍص کِ پیاد سٍی اًدام تذّیذ
احساس خستگی کٌیذ ٍ دیگش توایلی تِ اداهِ دادى ًذاضتِ تاضیذ  ،تَغیِ هیکٌین کِ تا یک ضخع دیگشی کِ
تا اٍ ّن کالم ّستیذ تِ پیادُ سٍی تشٍیذ  .صیشا ٍسصش دٍ ًفشُ ضوا سا تشای اداهِ ایي کاس تشغیة هی کٌذ.
تِ ٌّگام پیادُ سٍی تشای ایٌکِ اًگیضُ تیطتشی داضتِ تاضیذ  ،آٌّگ گَش کٌیذ  ،یا ایٌکِ سادیَیی سا ّوشاُ خَد
تثشیذ کِ سشگشم غحثت ّای ٍ هَصیک ّا ضَیذ تا هتَخِ گزس صهاى ٍ خستگی خسوی تاى ًطَیذ  .پیادُ سٍی
فؼالیت تسیاس هفیذی است ٍ ًِ تٌْا ػضالت سا تقَیت هیکٌذ تلکِ تشای هْوتشیي ػضلِ تذى یؼٌی قلة ًیض
هفیذ است.
سًمیه يرزش  :یًگا
یَگا ٍسصضی هفیذ تشای تذى ضواست  .یَگا ػالٍُ تش ایٌکِ تش خسن ضوا تاثیش داسد  ،رّي تاى سا ًیض دسگیش هی
کٌذ .
ضوا هی تَاًیذ خَدتاى تِ تٌْایی ٍ تذٍى ایٌکِ تِ کالس ّای یَگا هشاخؼِ کٌیذ اص سی دی ّای آهَصضی یَگا
استفادُ کٌیذ یا ایٌکِ ػول سیلکسطي سا خَدتاى دس هٌضل اًدام تذّیذ .
تِ یک گَضِ دًح ٍ آسام  ،تی سشٍ غذای هٌضلتاى تشٍیذ  ،تِ ّیچ چیضی فکش ًکٌیذ ٍ سؼی کٌیذ آساهص خَد سا
تا افکاس هثثت دٍ چٌذاى کٌیذ .
خیلیّا تِ دالیلی ًویتَاًٌذ دس تاتستاى استخش تشًٍذ؛هثال تِ ایي دلیل کِ اًذام هتٌاسثی ًذاسًذ یا تذىضاى

هٌؼطف ًیست یا چیضّای دیگشی اص ایي قثیل.ایيخَس دالیل هیتَاًذ تْاًِای تشای ضشکت ًکشدى دس تسیاسی
ٍسصشّای دیگش ًیض تاضذ.یَگا یکی اص توشیٌاتی است کِ هیتَاًذ یکی اص ایي تْاًِّا سا اص ضوا تگیشد؛یَگا سٍضی
تشای افضایص اًؼطافپزیشی تذى ضواست.
چُارمیه يرزش  :پیىگ پىگ
دس حال حاضش اکثش پاسک ّا دس ضْشّای هختلف یک هیض پیٌگ پٌگ داسًذ  ،ضوا هی تَاًیذ ساکت ّای ایي
ٍسصش سا تْیِ کٌیذ ٍ ّش صهاًی کِ اسادُ کشدیذ ٍ توایل داضتیذ تِ ٍسصش پیٌگ پٌگ تپشداصیذ .
پىجمیه يرزش  :کًٌ وًردی است
دس ّفتِ یک تاس تِ کَُ تشٍیذ  ،تشًاهِ ّفتگی خَد سا طَسی تشتیة دّیذ کِ تشًاهِ کَُ سفتي حتوا دس آى قشاس
داضتِ تاضذ  .کٌََّسدی تاػث هی ضَد کِ ضوا ػالٍُ تش توشکض هغضی  ،فؼالیت تذًی هٌاسثی ًیض داضتِ تاضیذ .
کٌََّسدی ّن خضٍ ٍسصش ّایی است کِ اگش تا یک ّوشاُ دًثال ضَد تسیاس دلچسة ٍ دًثالِ داس خَاّذ تَد .
ششمیه يرزش  :اوجام حرکات ایريبیک
ضوا هی تَاًیذ دسّفتِ سِ تاس تِ کالس ّای ٍسصضی ایشٍتیک تشٍیذ  .ایشٍتیک تسیاس تشای خاًن ّا تَغیِ هی
ضَد صیشا حشکاتی کِ دس ایي ٍسصش اًدام هی ضَد  ،توام ًقاط تذى ضوا سا دسگیش هی کٌذ .
اگش ّضیٌِ ٍسصش ایشٍتیک ٍ ایٌکِ هاّیاًِ یک هثلغی سا پشداخت کٌیذ تشای ضوا صیاد است  ،پیص ًْاد هٌاسة
تشی تشای ضوا داسین :
اص سی دی ّای آهَصضی ایشٍتیک استفادُ کٌیذ  .ایي سی دی ّا سا ّش سٍص یا یک سٍص دس هیاى داخل دستگاُ
سی دی تاى قشاس دّیذ ٍ اص یک هَصیک ّن تشای ایداد اًگیضُ هی تَاًیذ استفادُ کٌیذ تذٍى ایٌکِ اص خاًِ خاسج
ضَیذ ٍ یا ایٌکِ ّضیٌِ صیادی سا پشداخت کشدُ تاضیذ .
َفتمیه يرزش  :طىاب زدن
طٌاب ًیض  ،یکی دیگش اص ٍسصش ّای سادُ ٍ هفیذ تشای تاًَاى است  .الثتِ ًثایذ تِ هذت صیاد اص طٌاب استفادُ
کٌیذ تَغیِ هی ضَد طٌاب صدى سا تا یکی دیگش اص ٍسصش ّای تاال تِ طَس هتَالی اداهِ دّیذ .
صیشا طٌاب صدى دس دساص هذت  ،تاػث افتادگی سحن دس خاًن ّا هی ضَد پس ایي ٍسصش سا ًثایذ تِ هذت طَالًی
ٍ ّش سٍص اًدام دّیذ تخػَظ خاًن ّای خَاى ٍ خاًن ّایی کِ هطکالت صًاًِ هاًٌذ افتادگی سحن ٍ  ...داسًذ
صیشا طٌاب صدى ایي تیواسیْا سا تطذیذ هی کٌذ .

َشتمیه يرزش  :يرزش تای چی
ٍسصش تای چی ٍ ،سصضی ًَ ٍ تاصُ است ٍ کوتش دیذُ هی ضَد کِ ضخػی اسن ایي ٍسصش سا ضٌیذُ تاضذ .
تایچی چَاى کِ تشخوِ تحتاللفظی آى «هطت تشتش ًْایی »است ،یک ٌّش سصهی چیٌی است کِ ّن تشای
توشیي دفاع ضخػی ٍ ّن تشای هضایای سالهت آى اًدام هیضَد .تستِ تِ ّذف هَسد ًظش اص اًدام آى ،ضکلّای
هتفاٍتی اص آى ،چِ سٌتی ٍ چِ هذسى تؼلین دادُ هیضَد.
تشای اًدام ایي حشکاتً ،یاص تِ یک هحل آسام تا هساحتی حذٍد ًین هتش هشتغ داسیذ .تایچی سا هیتَاًیذ تا پای
تشٌِّ یا تا پَضیذى کفصّای پْي ٍ اًؼطافپزیش اًدام دّیذ .کفصّای ساحت ٍ ضل یا قاتلاًؼطاف هٌاسةتش
ّستٌذ.
سیوشؽ

