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خونریزی بینی ،مشکل نوجوانان

حسام جهاندیده فلوشیپ راینولوژی
و متخصص گوش و حلق و بینی بیان
کرد 60 :درصد افراد حداقل یک بار در
زندگی خــود ،خونریزی بینی را تجربه
میکنند که از این تعداد فقط  10درصد
خونریزیها نیازمند بســتری یا انجام
اقدامات درمانی پیشرفته است.
وی علل بسیاری از خونریزی های
بینــی را خوشخیــم خوانــد و افزود:
درصد کمی از خونریزی ها عالئمی از
بیماری های خطرناک مثل توده های
بینی بوده و در برخی موارد نیز به دلیل همزمانی با ســایر بیماری های زمینه ای مثل مشــکالت
انعقــادی بروز می کند .به گفته این متخصص ،مخــاط بینی به دلیل عبور مداوم جریان هوا از آن
در معرض خشکی است و بنابراین در صورت وجود مشکالت انعقادی یا زمینه ای ،خونریزی بینی
می تواند یکی از عالیم زودرس باشــد .به گفته وی بسیاری از موارد خونریزی بینی بدون مراجعه
به اورژانس ها با درمان های ســاده خانگی مثل قرار گرفتن در وضعیت نشســته و خمیده به جلو،
کمپرس سرد و فشار دادن پره های بینی برای توقف خونریزی قابل کنترل است.
وی مراجعه به پزشــک در صورت بروز خونریزی های شــدید ،مکرر و مزمن را ضروری خواند
و اظهار داشــت :هرچند در بســیاری از موارد خونریزی ها خوش خیم محسوب میشود ولی برای
درصد کم مشکوک به بیماری های خطرناک مثل تومورهای بینی یا خونریزی های پس از جراحی
یا تصادفات مراجعه و بررسی علل آن حائز اهمیت است.
دکتر جهاندیده با بیان اینکه تشــخیص عامل اصلی خونریزی مثل عروق برجسته قسمت های
جلویی بینی با معاینات ســاده انجام می شــود ،بیان کرد :اقلیتی از خونریزی های مشکوک نیاز به
بررسی های تصویربرداری توسط سی تی اسکن و یا آندوسکوپی دارند.
وی در پایان یادآور شــد :تومور خــوش خیم آنژیوفیبروم در نوجوانان پســر یکی از علل بروز
خونریزی های شدید در این گروه سنی بوده که تشخیص زودهنگام آن در مراحل اولیه ،در فرآیند
درمان موثر است.

قویترین تکنیکهای جوشزدایی

حیدر عظمائی پژوهشگر طب سنتی
با اشــاره به اینکه جوشها اساس ًا منشا
داخلــی دارند ،گفت :شناســایی عامل
اصلی ایجاد جــوش مهمترین بخش
فرآیند پاکســازی صورت محســوب
میشود.
مهمترین دالیل ایجاد جوش
عظمائی با بیان اینکه معموال بیشتر
جوش ها با نارســاییهای صفراوی و
افزایش حرارت بدن ایجاد می شــوند،
اضافه کرد :اســتفاده از عرق کاسنی،
شاتره ،تخم شربتی و خاکشیر در پایین آوردن حرارت بدن نقش بسزایی دارد.
وی در خصوص ســایر عوامل ایجاد جوش تصریح کرد :جوش های ناشــی از عفونت به رنگ
قرمــز و جوشهای حاصل از اختاللهای هورمونی به رنگ قهوهای ظاهر میشــوند .جوش های
عصبی نیز به شکل نقطه های ریز قرمز بر روی مثلث بینی ،اطراف دهان یا پیشانی بروز مییابند.
همچنین جوشهای ناشی از تاخیر عادت ماهانه در خانم ها با ریزش مو و عصبانیت همراه است.
به گفته این محقق ،یک ســری جوش ها بر اثر خوردن غذاهــای با طبع گرم ،ادویهجات تند،
دارچین و غذاهای سرخ کردنی بر روی صورت یا قسمتی از اطراف دهان و چانه تشکیل میشوند
و نــوع دیگــری از جوشها به دلیل گرمی بیش از حد و افزایش مــاده صفرا در کبد و قلب ،ظاهر
نامطلوبی به شانه ها و چهره میدهند.
روشهای طبیعی حذف جوشها
عظمائــی تاکید کــرد :حجامت صورت و زالو درمانی قویترین تاثیر را در طب ســنتی برای از
بین بردن جوش های پوستی دارد .استفاده از آنتی بیوتیک های گیاهی مانند آویشن شیرازی ،پونه،
بابونه ،مریم گلی هم به عنوان دم نوش و هم شستوشو دهنده موضعی جوش بسیار موثر است.
وی در رابطه با جوش های ناشی از کیست و اختالالت هورمونی استفاده از داروهای قاعدهآور
را توصیه کرد که باعث کاهش استرس و حذف کامل جوش ها میشوند .این پژوهشگر طب سنتی
در خصوص جوشهای ناشی از افزایش صفرا اظهار داشت :نباید از غذا های سرشار از ادویه استفاده
کرد .در عوض با عرق شاتره و کاسنی میتوان حرارت کبد را پایین آورد.
عظمائی در ادامه صحبتهایش اضافه کرد :میتوان از ترکیب ســدر ،بابونه ،سفیداب به اندازه
یک قاشق مرباخوری و  2قاشق ماست و چند قطره لیمو ترش یک ماسک صورت معجزهآسا تهیه
کرد .به گفته این محقق ،استفاده از داروهای گیاهی ضد جوش الیهبردار و ترمیمکننده پوست مانند
کف دریا ،مازو ،گل ارمنی ،گل انار ،زاج و همچنین اســتفاده از عرقیجات و دمنوش عرق شــاتره،
کاســنی ،بید ،خارخاسک ،کیالک ،نیم ساعت قبل یا  2ساعت بعد از مصرف داروها تاثیر بینظیری
در فرآیند پاکسازی صورت دارد .وی با تاکید بر مفید بودن میوه های با طبع خنک بر روی جوش
بیان کرد :ماساژ دادن پوست صورت با لیمو ترش به دلیل خاصیت ضد عفونیکنندگی آن و ماساژ
نواحی پرجوش با کدو حرارت این بخشهای صورت را تعدیل میکند .همچنین اســتفاده از خیار،
خاکشــیر و تخم شربتی بسیار کارساز است .این پژوهشــگر طب سنتی در خصوص درمان جوش
های عصبی استفاده از مخلوط گیاهان آرامبخش نظیر گل گاوزبان ،سنبلالطیب ،بادرنجبویه همراه
بــا لیمو را توصیه کرد .عظمائی با تاکید بر نقش آنتیبیوتیک طبیعی در درمان جوش های عفونی
گفت :استفاده از بابونه ،آویشن و مریم گلی به صورت دمنوش و محلول شستشوی پوست به درمان
جوش و سالک کمک شایانی میکند.

وجود رابطه قوی بین عفونت «زیکا» و فلج موقت

طبق تحلیل جدید محققان ،محل شــیوع ویروس زیکا با افزایش بروز ســندروم «گیلن باره»،
نوعی اختالل که در آن سیستم ایمنی بدن به سیستم عصبی حمله می کند ،همراه است.
جدیدترین یافته ها حاکی از تقویت رابطه پیش بینی شده بین ابتال به عفونت با ویروس زیکا و
سندروم گیلن باره که موجب نوعی فلج موقت می شود ،است.
درحالیکه ویروس زیکا تهدید جدی برای اکثر مردم تلقی نمی شود ،می تواند موجب بروز نقص
در هنگام تولد موسوم به «میکروسفالی» در نوزاد شود که کودک در این حالت با سر و مغز کوچک
غیرعادی بدنیا می آید .گســتردگی وسیع شیوع زیکا در آمریکای التین و منطقه کارائیب و برزیل
است .در مناطقی که شیوع زیکا گزارش شده است ،محققان با افزایش قابل توجه گزارش در مورد
موارد ابتال به گیلن باره مواجه شده اند.
این مطالعه تحلیلی نشان داده است که بیش از  ۱۶۴هزار مورد عفونت تاییدشده و مشکوک به
زیکا و  ۱۵۰۰مورد ابتال به سندروم گیلن باره از آوریل  ۲۰۱۵تا ماه مارس  ۲۰۱۶در برزیل ،کلمبیا،
جمهوری دومینکن ،الســالوادور ،هندوراس ،سورینام و ونزوئال گزارش شده است .محققان دریافتند
افزایش بروز گیلن باره به دنبال افزایش موارد ابتال به زیکا بوده است.
محققان ســازمان ســامت پن آمریکن در واشنگتن دی ســی و مقامات سالمت کشورهای
تحت تاثیر این ویروس در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که «عفونت زیکا و سندروم گیلن
باره قویا با یکدیگر در ارتباط هســتند .مطالعات بیشتری برای نشان دادن اینکه این عفونت موجب
بروز سندورم گیلن باره می شود نیاز است».

قدرت حفاظتی رژیم غذایی مدیترانه ای در بیماران قلبی

تحقیق جدید بیانگر این مطلب است که رژیم غذایی مدیترانه ای موجب طوالنی تر شدن عمر
بیماران قلبی می شود.
محققــان ایتالیایی در تحقیقی ،حدود  ۱۲۰۰بیمار در ایتالیا را به مدت میانگین  ۷ســال تحت
نظر داشــتند ۲۰۸ .نفر از این بیماران در طول این مدت فوت کردند .پژوهش های بعدی نشان داد
کاهش ریســک مرگ در این افراد عمدتا ناشی از مصرف بیشــتر غذاهای خاصی در رژیم غذایی
مدیترانه ای بوده است :میوه ،ماهی ،سبزیجات ،مغزیجات آجیلی و روغن زیتون.
دکتر جیووانی دی گائتان ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :پیروی از رژیم غذایی
مدیترانه ای موجب کاهش ریســک مرگ و میر ،نه تنها در جمعیت عمومی ،بلکه در بیماران مبتال
به حمله قلبی می شود».
وی در ادامه می افزاید« :مرگ به هر علتی هم در گروه پیروی کننده از رژیم غذایی مدیترانه ای
و هم در گروهی که به طور متوسط از رژیم غذایی پیروی کرده بودند کاهش یافت ،اما کاهش این
ریسک در گروهی که فقط از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کردند در حدود  ۳۷درصد بود».
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زرشــک در خصوص دفع انگل های کبد ،درمان
بیماری یرقان ،اسهال های صفرایی و برای جلوگیری
از ایجاد سنگ صفرا بســیار موثر است .آب زرشک
عمل دســتگاه گوارش را منظم کــرده و مانع ورم
طحال و بیماری بواســیر می شود و خونریزی های
قاعدگی را منظم و در واقع خوردن آب زرشک حالت
تهوع ،استفراغ ،سوء هاضمه ،سنگ کلیه ،قلنج کلیه
و کبد را از بین می برد.
خواص درمانی
آب زرشــک طبیعی حاوی مقادیــر قابل توجهی
ویتامین «ث» است و ســبب تقویت سیستم ایمنی
بدن می شود .آب زرشک طبیعی به نوعی به عنوان
تصفیه کننده خــون عمل کرده و خوردن آن توصیه
می شــود .آب زرشک باعث بهبود آفت دهان شده و
می توان از آن برای رفع تشنگی نیز استفاده کرد .در
ادامه مهمترین خواص آب زرشک آورده شده است:
* تقویت سیستم ایمنی بدن
* حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین ث
* تصفیه کننده خون
* تنظیم فشارخون
* تنظیم قند خون
* پایین آورنده چربی خون
* پایین آورنده اوره
* شستشوی کبد و کلیه
* بهترین دوست کبد و پوست
* روشن کننده پوست صورت
* بهترین در درمان آفت دهان
* مفید در درمان جوش صورت و بدن
* بهبود گوارش و کوچک کننده شکم
* مفید در درمان سنگ کیسه صفرا
* رفع عطــش (بهترین برای افرادی که بیش از
اندازه به آب احساس نیاز می کنند)
معمو ًال هر وقت که بحث از آب زرشــک به میان
می آید در ذهن افراد بطری های آماده آب زرشــک
که بر روی برچســب آن نوشــته شــده آب زرشک
طبیعی تداعی می شود ،وقتی با دقت به برچسب که
باید نشانگر سالمت محصول باشد دقت کنیم متوجه
می شــویم که محصولی که قرار است مصرف کنیم
طبیعی نبوده و حتی حاوی نگهدارنده های شیمیایی
که خود آن ها برای دســتگاه گوارش مضر هســتند

از مقدار زیاد عطر استفاده نکنید
درست اســت که با اســتفاده از حجم بیشتری از
ادکلــن یا عطر می توانید تاثیر بــوی آن را به ظاهر
تا حدودی بیشــتر کنید ،ولی این امر درســت نیست.
اگر شــما از مقدار زیادی عطر یا ادکلن استفاده کنید،
آن رایحه دلنشین عطر دیگر به مشام نخواهد رسید.
از مقدار کم عطر یا ادکلن استفاده نکنید
این موضوع در رابطه با حجم کم عطر هم صادق
اســت .اگر حجم مورد اســتفاده عطر و یا ادکلن کم
باشد ،شما در مدت زمانی کم ،با از دست رفتن رایحه
مواجه خواهید شــد .مقدار دقیق اســتفاده از عطر یا
ادکلن کامال بستگی به نوع رایحه و عطر شما و البته
کیفیــت آن دارد که مطمئنا در کیفیت های باالتر ،به
حجم کمتری عطر نیاز دارید.
جاهایی که باید عطر بزنید
در رابطــه با عطرهای بــا کیفیــت و البته قوی
پیشنهاد سازندگان این است که در محل هایی از بدن
که جریان قوی تری از خون عبور می کند و در نتیجه
دما در آن ناحیه کمی بیشــتر اســت ،عطر را استفاده
کنید .دو تا از بهترین محل های بدن برای زدن عطر،
مچ دست و گلو هستند.
اگر از ادکــن ها و عطرهای ضعیف تر اســتفاده
می کنید ،بهترین مکان برای عطر زدن پشت گوش ها
یا قفسه سینه است.
همچنیــن از دیگر محل های توصیه شــده برای
این گونه عطرها می توان به داخل آرنج و پشــت زانو

Sep 5، 2016

سال بیست و یکم شماره 5860

آشنایی با خواص

آب زرشک طبیعی

می باشد.
وقتــی صحبت از طبیعی بودن محصولی به میان
می آید باید خود دســت به کار شــد و آن را آماده و
مصرف کرد.
نکاتی که باید در مورد آب زرشک توجه کرد این
اســت که ابتدا باید زرشک مخصوص آبگیری که از
خانواده زرشک قرمز (زرشک پلویی) است را انتخاب
کرد ،این نوع زرشــک دارای مشخصاتی است مانند
جثه ای نســبت ًا بزرگتر از زرشــک قرمز ،دارای رنگ
آلبالویی تیره و حاوی هســته که معمــو ًال این نوع
زرشک به زرشک ســیاه معروف است ،زرشک سیاه
را می توان در بسیاری عطاری ها که هم به صورت
تازه و خشک ارائه می شــود و در تمام فصول سال
موجود اســت را خریداری کــرد ،در ادامه به خواص
درمانــی و همچنین طرز تهیه آب زرشــک طبیعی
اشاره ای خواهیم داشت.
طرز تهیه و روش مصرف آب زرشک
بــرای تهیــه آب زرشــک طبیعــی از دو روش
می توانید استفاده کنید.

روش اول:
مقدار  250گرم زرشــک ســیاه را پس از تهیه و
پاکسازی با آب سرد به صورت مالیم بشویید .سپس
آن را داخــل ظرفــی غیرفلزی با  6تــا  8لیوان آب
خیس کــرده و پس از مدت  24ســاعت مخلوط را
داخل مخلوط کن ریخته هم بزنید .مخلوط به دست
آمده که حاصل خرد شــدن کامل زرشک سیاه است
را با اســتفاده از پارچه صاف کرده و به بطری های
شیشه ای جهت نگهداری منتقل کنید.
روش دوم:
بــرای تهیه  4/5لیتر آب زرشــک ،یک کیلوگرم
زرشــک آبگیری خریــداری نمــوده و آن را با آب
سرد بشــویید و آبکش نمایید .سپس مقدار آب ذکر
شده را بر روی شــعله گاز قرار می دهید تا به نقطه
جوش برسد و ســپس آن را از روی شعله بردارید و
زرشک های شسته شده را داخل آن بریزید.
(توجه داشــته باشید که به هیچ وجه نباید زرشک
را درون آب ریخته و بر روی شــعله قــرار داد؛ زیرا

روش صحیح
عطر زدن
اشاره کرد.
از فاصله  10تا  15سانتی عطر را اسپری
کنید
بســته به نوع ادکلــن و البته اســپری کننده آن،
بهترین فاصله چیزی حدود  10تا  15ســانتی متری
برای اســپری کردن ادکلن یا عطر اســت که با این
روش ،بیشــترین ماندگاری و البتــه بهترین رایحه را
به شــما و اطرافیان خواهد داد .پس از فواصل خیلی
نزدیک ،یا خیلی دور عطر و ادکلن را اسپری نکنید.
از پخش کردن عطر با دست ها خودداری
کنید

بسیار دیده شده است که پس از استفاده از عطر و
ادکلن ،با مالیدن دست ها به هم سعی در پخش کردن
عطر دارند که این امر غلط است .بهتر است تنها عطر
را اسپری کنید و اجازه دهید خشک شود.
نکات مهم عطر زدن
 دما تاثیر بســزایی در انتشــار رایحه عطر دارد.در دماهای باالتر عطر بیشــتر منتشــر می شود و در
دماهای ســرد و پایین تر برژس است .پس در فصول
و مــکان های گــرم عطر مالیم تــر و در فصول و
مکان های سرد از عطر قوی تر استفاده کنید.
 -در زمان مناســب عطر بزنیــد .باید این نکته را

نکاتی جهت داشتن خوابی راحت

 از مصرف مواد کافئین دار در طی روز خوددارینمایید.
 پیــش از خواب از گفــت و گو های مهیج و یاتماشای فیلم های پرماجرا و  ...خودداری کنید.
 میهمانی ها را در شب تنظیم نکنید. قبل از خواب شــیر ولرم همراه با عســل و یاشیر بادام میل کنید.
 شام کم چرب و سبک میل کنید. پــس از رفتن بــه رختخــواب از فکر کردنبپرهیزیــد و تمریــن هــای شــمارش معکوس و
ریلکسیشن را انجام دهید.
 عبــارت یا ذکری را در ذهــن بخوانید و تکرارکنید.
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 اگــر پس از نیم ســاعت به خــواب نرفتید ازرختخواب جدا شوید و کمی پیاده روی کنید .مطالعه
نمایید و یا هر فعالیتی که شما را خواب آلودتر کند.
 از خــواب نیمروزی بپرهیزید مگر این که جزوکسانی باشــید که خواب نیمروزی خواب شبانه شما
را بهتر کند.
 هر روز مقداری نرمش داشته باشید. اتاق خواب خود را تاریک نگه دارید. در طول روز خود را عادت دهید از افکار بیهودهو غیر ضروری و  ...بپرهیزید.
 از خوابید ن زیــاد در صبح به دلیل بی خوابیشــب قبل بپرهیزید و در صبح در ساعتی مشخص
بیدار شوید.

 افزایش قرار گرفتن در معرض نور در طول روزنیز موثر است.
 از عصــاره اســطوقدوس بــر روی بالش خوداستفاده کنید( .در حد چند قطره)
 تمرین ریلکسیشــن باید به طور منظم در یکزمان و در یک مکان که کامال ســاکت هســت و
کســی مزاحمتون نمیشه انجام بشه .لباسهای تنگی
که تنتون هســت رو باید شــل کنید .مثل کفش یا
کت .یک لباس راحت بپوشید .می توانید روی زمین
یــا تخت بنشــینید یا روی صندلی که برای ســر و
دستتان هم محافظ داشــته باشد .اگر هم می خواید
دراز بکشید باید پاهایتان را دراز کنید .در هر صورت
بدنتان باید کامال راحت باشــد و هیچ حس ناراحتی

عالوه بر از بین رفتن خواص زرشــک ،مزه آن هم
بــه تلخی می زند ).بعد از آنکه زرشــک ها را درون
آب جوش ریختید درب قابلمه را گذاشــته و پس از
ســرد شــدن درون یخچال بگذارید و تا  24ساعت
صبر کنید .پس از سپری شدن زمان مورد اشاره؛ آب
زرشک غلیظ و گوارای شما آماده است و می بایست
پس از صــاف کردن آن با آبکش و گرفتن آب تفاله
زرشک ها ,آن را درون یخچال نگه دارید و هر زمان
که خواستید مقداری از آن را نوش جان کنید.
نکات مهم
* برای افرادی که مبتال به ســرفه های خشک
هستند مضر است.
* میزان مصرف باالی این گیاه به مدت طوالنی
می تواند سبب ناراحتی معده و روده ها شود و جذب
ویتامین  Bکافی در بدن را دچار مشکل کند.
* بهتر اســت هر روز صبح ناشــتا ترجیح ًا قبل
از طلــوع آفتاب یک لیوان و شــب موقع خواب نیز
یک لیوان میل نمایید.

بدانید که عطر را می بایســت زمانی که منافذ پوست
باز هستند استفاده کنید .پس بعد از استحمام ،بهترین
زمان است.
 بهتریــن زمان برای استشــمام عطــر ،عصر ونزدیک غروب است.
 عطر را در محل هایی که عرق می کنید نزنید.بســیاری از افراد عطر را در زیر بغل استفاده می کنند
که بــا توجه به تعریق بیشــتر در ایــن ناحیه کامال
طبیعی است که ضمن ایجاد مشکالت پوستی در اثر
واکنش های شــیمیایی ،بوی ناخوشایندی هم در اثر
ترکیب این دو ایجاد شود.
 هنگام استفاده از عطر مراقب لکه ،مخصوصا برروی لباس های روشن باشید .هر چند توصیه درست
آن است که عطر و ادکلن بر روی بدن استفاده شوند،
نه روی لباس.
 حتی با کیفیــت ترین و غلیظ ترین عطرها همفقط یک روز روی بدن شما دوام می آورند.
 درب شیشه عطر را حتما ببندید. برای تســت کردن و یا چک کردن بوی واقعییک عطر ،بهترین روش این است که عطر را بر روی
یک دستمال یا دستمال کاغذی بزنید .سپس در مقابل
صورت خود ،آن دستمال را در هوا حرکت دهید.
 عطر و ادکلن را به شــدت از تابش نور خورشیددور نگــه دارید ،بلکه در مــکان تاریک و خنک نگه
دارید .در نهایت اینکه هــر چقدر یک عطر چرب تر
باشد ،مطمئنا غلیظ تر و خالص تر است.

نداشته باشــید .حاال می توانید چشمهایتان را ببندید
و آرام نفس بکشــید .طوری نفس بکشــید که تا ۵
بشــمرید و به ریه ها بدهید و تا  ۵بشــمرید و خارج
کنید .هــوا را از بینی وارد بدنتــان کنید و از دهان
خارج کنید .در حین تنفس فقط فکر آرامش و نفس
کشیدنتان باشید و راحت نفس بکشید .اگر نمی توانید
تا  ۵نفســتان را نگه دارید ،برای شروع هر چقدر که
می توانید را بشمارید.
پس از آن ســعی کنید بدنتان کامال شل و راحت
باشــد .از عضالت پنجه پا شروع کنید و یک به یک
همه عضالت بدن خود را شل و رها کنید و این کار
را چندبار تکرار کنید .تا ریز ترین عضالت این کار را
انجام دهیــد .مثل وقتی که داخل یک وان آب گرم
می شــوید ،باید احساس سبکی و راحتی کنید .حتی
به عضالت جمجمه ،فک ،زبان ،و  ...هم بپردازید.
در این تمرین می توانید برای موثرتر بودن به یک
موســیقی آرامش بخش با صدای مالیم و بی کالم
هم گوش دهید.
پس از این که احســاس کردیــد همه عضالت
شما راحت و شل شده اند در همین وضعیت به یک
تصویر ذهنی آرامش بخش فکر کنید .یک منظره یا
ساحل دریا ،یا  ...مهم این است که با تمام حواستان
او را درک کنید و به آرامش برســید .حتی می تونید
اهداف خود را در این تصویر ذهنی مجســم کنید و
خــود را در وضعیتی تصور کنید کــه به هدف مورد
نظر رسیده اید.
سپس تنفس های عمیق را تکرار کنید .ده مرتبه
کلمــه آرامش را به صورت ذهنی و آرام تکرار کنید.
این تمرین بیست دقیقه طول می کشد.
فقط برای خارج شــدن از تمرین به یکباره بلند
نشــوید و خیلی آرام با حرکت دادن دستها و پاها و
سپس آرام نشستن از تمرین ریلکسیشن خارج شوید.
بعد از تمریــن هم می توانید بعضــی از حرکات
کششــی آرام را روی عضالت بدنتــان مثل پاها و
دستها انجام بدین تا کامال حس نشاط داشته باشید.

