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هاطاژ اس آى رّ اُویت دارد کَ ػوا را تَ فزدی کَ اس ػوا هزالثت  ،سایواى در

طاسد، خْاٍ ایي فزد هاهای ػوا تاػذ یا ُوزاٍ ػوا در  تز هی ًشدیک کٌذ هی

خْاُذ تَ  لوض تذى ػوا تْطظ کظی کَ دّطتغ داریذ ّ هی. سایواى اتاق

ُا تزآهذٍ ّ ػایذ خظتَ یا حتی  سهاًی کَ تایذ اس پض اًمثاف ػوا کوک کٌذ در

  دُذ ایذ لذرت هضاػفی تَ ػوا هی ػذٍ هضطزب ّ ًگزاى

 یک هطالؼَ ًؼاى دادٍ اطت سًاًی کَ در ٌُگام سایواى هاطاژ دریافت

 اًذ در همایظَ تا یک گزٍّ کٌتزل کَ کظی آًِا را هاطاژ ًذادٍ تْد کزدٍ هی

 اضطزاب کوتزی داػتٌذ، درد کوتزی حض کزدٍ تْدًذ، طْل هذت سایواى آًِا

  .ػذ  کْتاُتز تْد ّ افظزدگی پض اس سایواى ًیش در آًِا کوتز هؼاُذٍ

ه ىای ماساژ گزین استفاده از روغنآیا 

 مناسبی است؟

تز  تْاًذ اًجام هاطاژ را طادٍ اس رّغي هی اطتفادٍ

تا ایي حال . ًوایذ ى را تزای ػوا دلپذیزتزکزدٍ ّ آ

تایذ در اًتخاب ًْع رّغي هاطاژ تزای سایواى 

حاّی اطاًض را تذّى  ُای رّغي .هزالة تاػیذ

کظی کَ در )پیظت هؼتثز هؼْرت تا یک آرّهاتزا

ُای اطاًض  رّغي. خزیذاری ًکٌیذ( درهاى تا تُْای هختلف تخـؾ دارد سهیٌَ

تظیار لْی ُظتٌذ ّ اگز غلظ اطتفادٍ ػًْذ هوکي اطت در  دار هْادی

دٌُذ  ُا تزجیح هی تزخی اس آرّهاتزاپیظت. هؼکل ایجاد کٌٌذ ُا تذاخل ّ اًمثاف

ُای طادٍ ػاهل  رّغي. سایواى اطتفادٍ ػْدتزای " طادٍ رّغي" کَ ؿزفاً اس یک

اگز ًظثت تَ آجیل آلزژی داریذ یا ًگزاى . ػًْذ اًگْر هی ُای تادام ّ داًَ رّغي

. چٌیي آلزژی داػتَ تاػیذ اس رّغي تادام اطتفادٍ ًکٌیذ ُظتیذ کَ هوکي اطت

 لذر هفیذ اطت ّ خـْؿاً رّغي سیتْى ًیش تظیار هفیذ ُواى اًگْر ًیش? رّغي داى

 .ػْد طزیك پْطت جذب هی اطت سیزا تَ خْتی اس
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 ماساژ شانو

 .ُای در حال سایواى اُویت دارد ُا تزای خاًن ّ آرام ًگَ داػتي ػاًَ ػل

کٌٌذ ّ تٌفض هٌظن ًیش هیشاى  ُای ریلکض تَ تٌفض هٌظن کوک هی ػاًَ

تْاًذ در  هاطاژ هی. رطاًذ دطتزص ػوا ّ ًْسادتاى را تَ حذاکثز هی اکظیژى در

 .ُا ّ تٌفض تظیار هفیذ تاػذ ػاًَ ریلکض کزدى

ُای ػوا لزار دُذ ّ  ُایغ را رّی ػاًَ ػوا در ٌُگام سایواى تایذ دطت ُوزاٍ

 ایي کار تَ. آراهی تَ طزف آًِا خن ػذٍ ّ تا هالیوت تَ آًِا فؼار ّارد آّرد تَ

رُا  را ایذ آًِا ُای خْد را خن کزدٍ کٌذ تا اگز در اثز اطتزص ػاًَ ػوا کوک هی

ّ  ُایی آرام ُای ػوا ضزتَ ُا تا آرًج تْاًذ تز ػاًَ طپض اّ هی. ّ ػل کٌیذ

کزدٍ  تَ اّ تگْییذ کَ آیا هاطاژ تَ ػوا کوک. ریتویک ّ تا فؼار هٌاطة ّارد کٌذ

 .تْاًذ تِتز هاطاژ تذُذ یا خیز ّ یا اّ چگًَْ هی

 ُای ػوا لزار دادٍ ّ تا اطتفادٍ ُایغ را تاالی ػاًَ تْاًذ دطت ُوچٌیي هی اّ

ُای ػظت خْد تز تیغَ اطتخْاًی پؼت ػاًَ ػوا در هظیز  اس اًگؼت

دُذ یا  اگز اّ تَ اًذاسٍ کافی هحکن فؼار ًوی. کْچک فؼار ّارد آّرد ُایی دایزٍ

دادى اّ خیلی سیاد  دُذ یا ایٌکَ طزػت هاطاژ تیغ اس حذ هحکن فؼار هی ایٌکَ

 طزػت هاطاژ دادى اّ ًثایذ تیغ اس حذ سیاد تاػذ سیزا ایي کار. اّ تگْییذ اطت تَ

ػْد، در حالی کَ ُذف آى اطت کَ  هْجة افشایغ طزػت تٌفض ػوا هی

 !کاُغ دادٍ ػْد طزػت تٌفض ػوا

 ماساژ پشت

پض هاطاژ کٌٌذ؛  ُا را در ًاحیَ کوز خْد احظاص هی ُا اًمثاف اس خاًن تظیاری

در . تْاًذ تظیار هفیذ تاػذ هی پؼت

تْاًذ تا  اتتذای سایواى ُوزاٍ ػوا هی

خْد یک طزف طتْى فمزات  کف دطت

ػوا را اس ػاًَ تا کفل هالغ دُذ یا 

. تَ ایي لظوت ّارد کٌذ ُایی آرام ضزتَ
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فمزات را هاطاژ  کٌذ تا طزف دیگز طتْى طپض اس دطت دیگزع اطتفادٍ هی

تذى ػوا در تواص  ُای اّ تا ب در حالی کَ ُوْارٍ یکی اس دطتتذیي تزتی. دُذ

آرام کَ تز  ایي هاطاژُای. کٌذ اطت یک حزکت هٌظن ّ ریتویک را ایجاد هی

 .خْاُذ تْد تخغ ػْد تظیار آراهغ ای ًظثتاً تشرگ اس تذى ػوا ّارد هی ًاحیَ

 ًتِایی کفاّ تگْییذ کَ ػوا را تا توام دطت هاطاژ دُذ ًَ فمظ تا لظوت ا تَ

 ُای پؼت ػوا را تیاتذ ّ تا ُای اًذام کٌذ تٌغ ٌُگاهی کَ اّ تالع هی. دطت

 .هاطاژ رفغ کٌذ اًگؼتاى اّ تایذ تا تذى ػوا در تواص تاػٌذ

تْاًذ اس لظوت اًتِایی دطت خْد  هزاحل تؼذی سایواى ُوزاٍ ػوا هی در

تایذ فؼاری  اّ. کٌذ تا پایَ طتْى فمزات ػوا را هحکن هاطاژ دُذ اطتفادٍ

. ُای ػذیذ ّ لْی خٌثی گزدد را تَ ایي لظوت ّارد کٌذ تا اثز اًمثاف ًظثتاً سیاد

 ّار را در گْدی کوز تْاًذ تا اطتفادٍ اس اًگؼتاى خْد هظیزُایی دایزٍ هی یا ایٌکَ

 .کٌذ تَ اّ تگْییذ کَ کذام حالت تیؼتز تَ ػوا کوک هی. ػوا هاطاژ دُذ

 ماساژ پا

گْیٌذ تَ ُیچ ّجَ دطت سدى تَ پاُایؼاى را دّطت  ی کَ هیاس افزاد تظیاری

اها ایي هاطاژ تایذ ّالؼاً . تزًذ یک هاطاژ هحکن ّ ریتویک پا لذت هی ًذارًذ اس

ای اس سهاى  اگز در تخغ ػوذٍ. تاػذ ّگزًَ ػوا را غلغلک خْاُذ داد هحکن

 ٍیک گشیيتْاًذ  ایذ، هاطاژ پا هی تخت خْد ًؼظتَ یا دراس کؼیذٍ سایواى در

تْاًذ اس لْسک تا ًْک اًگؼتاى را هحکن هاطاژ دُذ  ُوزاٍ ػوا هی. تاػذ آل ایذٍ

ػوا هوکي اطت . ُای کْچکی تا اًگؼتاًغ در کف پاُای ػوا تکؼذ دایزٍ یا

اًذ؛ در ایي ؿْرت یک  سایواى احظاص کٌیذ کَ پاُایتاى تظیار طزد ػذٍ در سهاى

هک تْاًذ تَ گزم ػذى آًِا ک هی هاطاژ پا

 ..کٌذ
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 ایذ هاطاژ دادى ػاًَ یا پؼت اس اپیذّرال اطتفادٍ کزدٍ ّ در تخت دراس کؼیذٍ اگز

 حظی پاُای خْد را ّ اگز تَ دلیل اطتفادٍ اس دارّی تی. ػوا دػْار خْاُذ تْد

. ای ًخْاُذ داػت کٌیذ هاطاژ دادى پا تْطظ ُوزاٍ ػوا ُیچ فایذٍ حض ًوی

کافی اطت . تخغ تاػذ تْاًذ تظیار آراهغ هیایي ػزایظ هاطاژ دطت  در

اتاق سایواى دطتِای ػوا را تَ ًْتت لوض کزدٍ، هالغ دادٍ ّ  ُوزاٍ ػوا در

اس ُهچ )اتتذا پؼت دطت ّ طپض کف دطت : آرام تَ آًِا ّارد کٌذ ضزتاتی ًزم ّ

ُایی کْچک در کف دطت  تْاًذ تا اًگؼتاى خْد دایزٍ اّ هی(. اًگؼتاى تا ًْک

ُای ػوا را تَ آراهی تکؼذ تا تٌغ آًِا  کٌذ ّ یا ُز یک اس اًگؼت مػوا رص

تز ػذى تَ  ایي رّع رّػی ػاػماًَ تزای ًشدیک. ریلکض ػًْذ آرام ػذٍ ّ

 .کٌذ ای خاؽ ّ اطتثٌایی تثذیل هی سایواى ػوا را تَ تجزتَ یکذیگز اطت ّ

اگز ُوزاٍ ػوا . تزخی اس سًاى هوکي اطت هاطاژ را دّطت ًذاػتَ تاػٌذ الثتَ

سایواى تظیار هؼتاق تاػذ کَ ػوا را هاطاژ دُذ هوکي اطت اس دیذى  در اتاق

ُا  تا ایي حال تزخی اس خاًن. هاطاژ را دّطت ًذاریذ طزخْردٍ ػْد ایٌکَ ػوا

تْاًٌذ تحول  هیػْد تَ ُیچ ّجَ ى ُای سایواى ػزّع هی اًمثاف ٌُگاهی کَ

ُا آًمذر لْی ّ ػذیذ ُظتٌذ کَ  ایي اًمثاف. آًِا را لوض کٌذ کٌٌذ کَ کظی

ُا  تزخی دیگز اس خاًن. تْاًذ ّالؼاً غیز لاتل تحول ػْد ای هی اضافَ ُز تحزیک

ُای خْد  تیٌٌذ کَ اس ُوظز یا ُوزاٍ هاطاژ را خْب ّ دلپذیز هی آًمذر

! ًذ طاػت پؼت آًِا را توالٌذ ّ هاطاژ دٌُذدر پایاى سایواى تا چ خْاٌُذ کَ هی

ُا  ػًْذ تایذ اس ایي تفاّت ػٌْاى ُوزاٍ در اتاق سایواى حاضز هی کظاًی کَ تَ

 .هتٌاطة تا ّضؼیت فزد در حال سایواى ّاکٌغ ًؼاى دٌُذ آگاٍ تْدٍ ّ

در کالطِای آهادگی تزای سایواى ػزکت کزدٍ تاػیذ توام یا لظوتی اس  اگز

در آًِا تَ ػوا آهْسع هی دٌُذ ّ ػوا هی تْاًیذ تا ُوظز یا  فْق را هْارد

تَ ایي تزتیة ػوا . لثل اس فزا رطیذى سهاى سایواى آًِا را توزیي کٌیذ ُوزاٍ خْد

تیؼتزی اس ػزایظ اطتزص ّ آراهغ تذى ػوا خْاُیذ داػت ّ هظلوا  ّ درک

 .تْاًیذ تَ فزآیٌذ سایواى کوک کٌیذ تِتز هی


