
مهدی زارعی

عبارت »حرکات اصالحی« اصطالحی است که بسياری از شما 
آن را نشنيده ايد. اما قطعًا همه به انجام اين حرکات نياز خواهيد 
داشت. بعضی از کسانی که ورزش می کنند، ناهنجاری هايی در 
بدن خود دارند. مثاًل پاهايشــان پرانتزی است. بعضي ديگر، 
ممکن است دردها و آسيب هايی داشته باشند. مثاًل يک روز از 
خواب بيدار شوند و ببينند گردن درد شديدی گرفته اند. در اين 
شرايط چه بايد کرد؟ آيا فقط بايد استراحت کرد و منتظر ماند 
دردها به پايان برسند؟ يا اينکه با چند حرکت ورزشی مي توان 

به بهبود شرايط کمک کرد؟ طبيعي است راه دوم بهتر است!

فایدٔه حرکات اصالحی
اين حرکات، به هرقسمت از بدن که مربوط باشند، انعطاف پذيری 
آن بخش را در پي دارند. هماهنگی عصب و عضله را باال می برند، 
بدن را برای انجام تمرينات پرفشــارتر آماده می کنند و به اين 

ترتيب بدن را آماده می کنند عملکرد بهتری داشته باشد. 
اگــر روزی دچار گردن درد شــديد، يکــی از بهترين حرکات 
اصالحی برای درمان گردن، باال انداختن شانه و گردنتان است. 
به اين ترتيب که شــانه های خود را به مــدت چند ثانيه باال و 

سپس آن ها را پايين بياوريد. 
درست مثل زمانی که شانه باال می اندازيد و به کسی می گوييد: 
»بــه من چه!«. اگر بالفاصله بعــد از گردن درد اين کار را انجام 

دهيد، اين کار مانع از شديدتر شدن درد مي شود.

چرخش چانه
در حالی که صاف نشسته ايد، به جلو خيره شويد. در اين حالت 
به آرامی چانة خود را به سمت راست بچرخانيد. حتمًا می بينيد 
که حاال در ســمت چپ گردن احساس کشش می کنيد. مدتی 

گردن را در همين حالت نگه داريد. 
پس از آن، چانه را به ســمت چپ بچرخانيد تا بخش راســت 
گردنتان کشيدگی را احساس کند. سعی کنيد هر بار 10 ثانيه 
ســرتان را در اين حالت نگه داريد و هر مرحله را دو تا ســه بار 

انجام دهيد.

صاف کردن دست ها به دو طرف
در حالی که صاف ايستاده ايد، دست ها را به آرامی از دو طرف باز 
کنيد؛ به طوری که کاماًل موازی زمين شــوند. بعد هم به آرامی 
دو دست را پايين بياوريد تا دو دست شما پاهايتان را لمس کند. 
اگر می خواهيد فشار بيشتری به دست ها وارد شود، بهتر است از 
وزنه های ســبک استفاده کنيد؛ مثاًل از دو بطری آب. همان طور 
که قباًل هم بارها تأکيد کرده ايم، دستتان بايد در ناحية آرنج کمی 
خميدگی داشته باشــد. در ضمن، سعی کنيد اين حرکات را به 
آرامی انجام دهيد. انجام سريع اين حرکات، از فشار آن می کاهد.

سالمت باشيد

درد كشيدن 
ممنوع
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کشیدن آرنج
بسياری از عضالت بدن به يکديگر متصل هستند. به همين خاطر 
ممکن است در ظاهر هيچ ارتباطی بين اندامی که حرکت می کند 
و اندامی که بهبود پيدا می کند، وجود نداشــته باشد. برای مثال، 
کشــيدن آرنج ها شــايد هيچ ارتباطی با بهبود درد گردن نداشته 
باشــد، اما به دليل اتصال عضالت اين قسمت های بدن با يکديگر، 
انجام حرکت کشش آرنج فايده هاي زيادی برای گردن شما خواهد 
داشت. در اين حرکت، دست راست خود را بلند کنيد. نيازی نيست 
دستتان صاف باشد. بهتر است آن را کمی خم کنيد. دست راست 
را به سمت چپ بدن ببريد. می توانيد از دست چپ کمک بگيريد 
تا دســت راستتان بيشتر به سمت چپ کشــيده شود. با اين کار 
فشــار از عضالت قسمت بااليی کمر برداشته می شود و به صورت 

غيرمستقيم به عضالت باالتنه و گردن کمک می کند.

حرکت قاییق
با دست خالی يا با کمک گرفتن از دو بطری آب می توانيد اين حرکت 
را انجام دهيد. در باشگاه های بدن سازی به اين حركت »کول هالتر« 
هم می گويند. ابتدا بطری ها را طوری در دست بگيريد که کف دست 
رو به بدن و روبه روی پاها قرار گرفته باشد. با آهنگي  ثابت بطری ها 
را باال بياوريد، طوری که آرنج هايتان حد ممکن باال بيايند. آن گاه با 
آرامش دســت ها را پايين بياوريد و به حالت ابتدايی برگرديد. سعی 
کنيد اين حرکت را در سه نوبت 12 تايی انجام دهيد. اگر پايتان درد 
می کند يا پای پرانتزی داريد، می توانيد روی صندلی بنشينيد. ارتفاع 
صندلی به اندازه ای باشد که کف پاهايتان روی زمين نباشد. پاهايتان 
از زانو آويزان باشند. حاال يکی از پاها را به سمت باال حرکت دهيد و 
10 ثانيه در اين حال نگه داريد. سپس آن را به آرامی پايين بياوريد. 
پس از آن، پای ديگر را باال ببريد و پايين بياوريد. ده بار هر پا را باال 
و پايين بياوريد. اگر خواســتيد اين حرکات را ادامه دهيد، دو تا سه 

دقيقه استراحت کنيد و بعد دوباره حرکات را از سر بگيريد.

کشش روی دیوار
اگر شــانه های افتاده ای داريد، به طوری که در مقايسه با هم سن و 
ســاالن خود، شانه هايتان پايين تر است، می توانيد از پشت به يک 
ديوار تکيه دهيد. آرنج ها را خم كنيد و پشــت دســت را مماس با 
ديوار قرار دهيد. به آرامی دست ها را باالی سر ببريد، چنان که آرنج 
و دست ها از ديوار جدا نشوند. حاال دست ها و آرنج ها را روی ديوار 
به سمت پايين بکشيد. در تمام اين حالت ها تماس دست ها با ديوار 
قطع نشود. هرچند حرکاتی که معرفی کرديم اصالحی هستند، اما 
می توانند برای همه مفيد باشــند. حتی اگر بدنتان درد نمی کند، 
انجــام اين حرکات اندام های شــما را تقويت مي كنند. اما اگر درد 

داشتيد، حتمًا اين حرکات را انجام دهيد.

ابال انداخنت شانه ها کشیدن آرنج اپی پرانزتی
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