
பிசிய ோதெரபி என்ன தெய்யும்?

● ஒருவர் போதிக்கப்படும்யபோது "பிசிய ோதெரபி", ஒருவரது தெ ல்போட்டை
கோ ம், ய ோய் அல்லது இ லோடையிலிருந்து மீட்தைடுக்க உெவுகிறது. இது
எளி பயிற்சிகளின் தெோகுப்பின் மூலம் தெோைர்ந்து நிகழ்த்ெப்படுவெோல்
ெோத்தி ைோகிறது.

● குழந்டெகள் ைற்றும் முதி வர்கள் உட்பை, எல்லோ வ தினரும் பிசிய ோதெரபி
மூலம் ப னடை லோம். இது ஒருவருக்கு வலிட க் கட்டுப்படுத்ெவும்
கோ த்திலிருந்து மீளவும் உெவுகிறது. உைற்பயிற்சி, கல்வி ைற்றும் ஆயலோெடன
ஆகி உத்திமுடறகடளக் தகோண்டு பிசிய ோதெரபி உெவுகிறது.



நீங்கள் இவ்வோறு எப்யபோெோவது உணர்ந்திருக்கிறீர்களோ…

இறுக்கம்

யெோர்வு

விடறப்பு

அதெௌகரி ம்

வலிப்பு

கூச்ெ உணர்வு

குளிர்ச்சி

உணர்வின்டைவலி

இடவ உைல் அதெௌகரி த்தின் பல தவளிப்போடுகள்.

எரிச்ெல்



வலிகடளத் ெடுப்பெற்கோன வழிமுடறகள் 

சு  யைலோண்டைப் பற்றி  ெகவல்கடளத் தெரிந்துக்
தகோள்வெோல் வலிகடளத் ெடுக்கலோம்

அறிவு சு யைலோண்டைநிடனவோற்றல்



வலிகடளத் ெடுப்பெற்கோன வழிமுடறகள் 

ெரி ோன ெகவல் தபறுவென் மூலம்  ம்ைோல்
வலிகடளத் ெடுக்க முடியும். இது அன்றோைச்
சூழல்களிலும் குறிப்போக யவடல அல்லது உைற்பயிற்சி
தெய்யும்யபோது தபோருந்தும்.



யெோள்பட்டை வலி ைற்றும் ெடலவலி



கழுத்து வலி என்றோல் என்ன?

கழுத்து பகுதியில் தபோதுவோக ஏற்பைக்கூறி அதெௌகரி த்டெக் கழுத்து
வலி என்யபோம். இது குறிப்போக ெடெகள்,  ரம்புகள், எலும்புகள் (மூட்டுகள்)
உள்ளிட்ை கழுத்தில் உள்ள கட்ைடைப்புகள் ைற்றும் எலும்புகளுக்கு இடைய 
உள்ள வட்டுகடளப் போதிக்கிறது.

இரண்டில் ஒரு  பரோவது ெங்கள் வோழ் ோளில் கழுத்து வழி ோல்
போதிக்கப்படுகின்றனர். ஆண்கடள விை தபண்களுக்கு அதிகைோகயவ கழுத்து
வலி ஏற்படுகிறது. இது 40-45 வ திற்குட்பட்ை  பர்கடள மிகவும்
போதிக்கின்றது.



கழுத்தின் பின்பகுதியில் ஏழு எலும்புகள் உள்ளன. எலும்புகளுக்கு இடையில்
உள்ள பகுதியில் வட்டுகள் அடைந்துள்ளன.

முதுகுத்ெண்டில் உள்ள எலும்புகடள யபோல், கழுத்தின் 
பின்பகுதியிலும் எலும்புகள் அடைந்துள்ளன. 



அறிகுறிகள்
➢ டக விரல் நுனிகள், அல்லது முழங்டக வடர நிடலத்திருக்கும் வலி
➢ டககளில் உணர்வின்டை
➢ ஊசிகடள உபய ோகிக்கும் யபோது ஏற்படுகின்ற கூச்ெ உணர்வு
➢ டககளில் எரிச்ெல் யபோன்ற உணர்வு
➢ ெடலவலி, ெடல அல்லது கண்ணுக்குப் பின்னோல் நிலவும் அழுத்ெம், 

குைட்ைல் உணர்வு

➢ டககளில் பலவீனம், யெோள்பட்டைகளில் நிலவும் வலி, யெோள்கள் அல்லது 
 டு முதுகு பகுதியில் நிலவும் வலி

➢ தபோது உணர்ச்சி ைற்றும் இ க்கம் தெ லிழப்பு



நீங்கள் உங்களது கழுத்டெ திருப்ப முடி ோைல் யபோகலோம். அல்லது திடீதரன்று நீங்கள்
அப்பகுதியில் தெ ல் இழந்தும் யபோகலோம்.

உங்களோல் கழுத்டெ யையல அல்லது கீழ் ய ோக்கி  கர்த்ெயவோ, அல்லது ெடலட இரு
புறமும் ெோய்க்கயவோ முடி ோைலும் யபோகலோம்.

எந்ெ அறிகுறிகள் இல்லோைலும் கழுத்துப் பகுதியில் இது அதெௌகரி ம், விடறப்பு, வலி
யபோன்ற உணர்வுகடள உண்ைோக்கும்.

ெடலயின் பின்புறம், கழுத்தின் பின்புறம், யெோள்பட்டை ைற்றும்  டு-முதுகு பகுதி ைற்றும்
பின்புறம் யெோள்பட்டை வடர வலி ஏற்பைலோம். பின்வரும் வடரபைங்களில் கோணப்படுவது
யபோல் இது கழுத்து பகுதியில் உள்ளடைக்கப்பைலோம்.

கழுத்து வலி எவ்வோறு தவளிப்படும்?





"தெர்வியகோதெனிக்" ெடலவலி

கழுத்தின் யைல் பகுதி ைற்றும் எலும்புகளில்
கடினைோக அல்லது இ க்கம்
ெடைதெய் ப்படும்யபோது தெர்வியகோதெனிக்
ெடலவலி தபோதுவோக ஏற்படும்.

ஒற்டறத் ெடலவலி ோகத் யெோன்றலோம் ைற்றும் 
யெோள்பட்டை அல்லது டக வலிட  ஏற்படுத்தும்.

இவ்வடக ோன ெடலவலி யைோெைோன
யெோரடண ோல் ஏற்படுகிறது. ெவறோன தூங்கும்
நிடல கழுத்து பக்கம் ெடலவலி இெற்கு
எடுத்துக்கோட்ைோகும்.



தைன்ஷன் ெடலவலிகள்

தைன்ஷன் ெடலவலிகள் நீடித்திருப்படவ அல்ல.
ெடலயில் அழுத்ெம் யபோல் உணர்வு ஏற்படும். இது
ெடல அல்லது கண்களுக்குப் பின்னோல் இறுக்கம்
ைற்றும் அழுத்ெத்டெ ஏற்படுத்துகிறது.

தைன்ஷன் ெடலவலிகள் தபரும்போலும் ைன அழுத்ெம்
ைற்றும் ஆயரோக்கி ைற்ற வோழ்க்டக முடற ோல்
ஏற்படுகிறது. அது சுவோசிப்பதில் பிரச்ெடனட யும்
கழுத்து ெடெகளில் இறுக்கத்டெயும் ஏற்படுத்துகிறது.



கழுத்து வலிக்கோன தபோதுவோன கோரணங்கள்

ெவறோன யெோரடண (அடிக்கடி குணிெல், யைடெகளுக்கு யைல்
ெோய்ெல், கழுத்டெ ெவறோன யகோணத்தில் தகோண்டு
டக ைக்கத்தெோடலயபசிகடள உபய ோகித்ெல்).

நீண்ை ய ரங்கள் அதிக தெ ல்போடின்றி, அைர்ந்யெ இருப்பது
யபோன்ற வோழ்க்டக முடற ெடெகளின் இறுக்கத்திற்குக்
கோரணைோகிறது

சீரி கோ ங்கள் அல்லது அதிர்ச்சி (வோகன விபத்து அல்லது
ெடலயில் ஏற்படும் அதிர்வு), விடள ோடும் யபோது ெடெகடள
அதிகைோக உபய ோகிக்கும்யபோது ஏற்படும் கோ ங்கள்



அதிகப்படி ோன ைன அழுத்ெம் கழுத்தில் உள்ள 
ெடெகடள இறுக்குவயெோடு பெற்றத்டெ 
உருவோக்குகிறது. இது கோலப் யபோக்கில் மிகவும் 
தீவிரைடைகிறது. 

நீண்ை கோலத்திற்கு ெவறோன யெோரடணகடள
பரோைரிப்பென் விடளவோக மீண்டும் மீண்டும் திரிபு.

முைக்கு வோெம் என ஆட்யைோ இம்யூன் நிடலடைகள்
யபோன்றடவ. 

முதுடை ைற்றும் யெய்ைோனத்ெோல் ைற்ற சீரழிவு 
ைோற்றங்கள்.

கழுத்து வலிக்கோன தபோதுவோன கோரணங்கள்



கழுத்து யெோரடண

டகயபசிட ப் போர்க்கும்யபோது அல்லது யைடெயில் 
பணிபுரியும் யபோது  ோம் பின்பற்றும் தபோதுவோன 
யெோரடணகள் இடவ. 

உங்கள் ெடல முன்யனோக்கி ெோயும்யபோது
சீரடைக்கப்பைோெ ஒவ்தவோரு அங்குலத்திற்கும் (கீழ்
இைது வடரபைம்), அது 4.5 கியலோ கூடுெல் எடைட ப்
தபறுகிறது.

உங்கள் ெடல 2 டை த்தில் அங்குலம் என்றோல் 
கூடுெலோக 15 கியலோ எடையும், 3 டை த்தில்
அங்குலம் என்றோல் கூடுெலோக 19 கியலோ எடையும் 
இருக்கும். இந்ெ கூடுெல் எடை கழுத்து பகுதியில் 
உள்ள சிறி  ெடெகளோல் ெோங்கப்படுகிறது. இெனோல்  
இறுதியில் இறுக்கம் ைற்றும் வலிக்கு இத்யெோரடணகள் 
வழிவகுக்கும்.



வலி இருக்கும்யபோது என்ன தெய் க்கூைோது.

வலி யைல்  ோம் கவனம் தெலுத்ெ யவண்டும். அடெ  ோம் புறக்கணிக்க 
கூைோது.



பின்வரும் அடெவுகடள மு ற்சிக்கும் முன், இந்ெ தபோதுவோன 
வழிமுடறகடளப் பின்பற்றவும்:

● ஒவ்தவோரு இ க்கத்டெயும் குடறந்ெபட்ெம் 20 வி ோடிகள் நீடித்து, 
ஒவ்தவோரு பக்கத்திலும் இரண்டு முெல் மூன்று முடற, மீண்டும் 
தெோைரவும்.

● நீங்கள் நீண்ை ய ரம் ஒயர இைத்தில் அைர்ந்து கணினித் 
திடரயில் யவடல தெய்பவரோக இருந்ெோல், இந்ெ பயிற்சிகடள 
குடறந்ெது இரண்டு அல்லது மூன்று முடற தெய்  மு ற்சி 
தெய் லோம்.

நீங்கள் தெோைங்கும் முன்…



எளி கழுத்து சுழற்சி

உங்கள் இைது டகட  உங்களுக்கு பின்னோல் உங்கள் கீழ் 
முதுகில் டவக்கவும் (என
கோட்ைப்பட்டுள்ளது) ைற்றும் யெோள்கடள முழுடை ோக 
ெளர்த்ெவும்.

உங்கள் ெடலட  உங்களோல் முடிந்ெவடர வலது பக்கம் 
திருப்பவும். கழுத்தின் பக்கவோட்டில் மிக யலெோன நீட்சிட  
உணர்வீர்கள். 10 வடர எண்ணி பின்னர் தைதுவோக ெடலட  
மீண்டும்  டுத்ெரத்திற்குக் தகோண்டு வோருங்கள். மீண்டும் 
தெய் வும்.

நீட்சிகள்



எளி கழுத்து சுழற்சி

உங்கள் வலது டகட  உங்களுக்கு பின்னோல் உங்கள் கீழ் 
முதுகில் டவக்கவும் (என
கோட்ைப்பட்டுள்ளது) ைற்றும் யெோள்கடள முழுடை ோக 
ெளர்த்ெவும்.

உங்கள் ெடலட  உங்களோல் முடிந்ெவடர இைது பக்கம் 
திருப்பவும். கழுத்தின் பக்கவோட்டில் மிக யலெோன நீட்சிட  
உணர்வீர்கள். 10 வடர எண்ணவும், பின்னர் தைதுவோக ெடலட  
மீண்டும்  டுத்ெரத்திற்குக் தகோண்டு வரவும்
மீண்டும் தெய் வும்.

நீட்சிகள்



யைல் ட்யரபீசி ஸ் நீட்சி

உங்கள் இைது டகட க் கீழ் முதுகில் (யையல உள்ளவோறு) பின்னோல் டவத்து
யெோள்கடள முழுடை ோகத் ெளர்த்ெவும்.

தைதுவோக ெடலட வலது யெோள்பட்டை ய ோக்கி ெோய்க்கவும் (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி)
உங்கள் வலது டக ோல் ெடலட வலப்புறைோக தைதுவோக இழுக்கவும், உங்கள்
கழுத்தின் பக்கத்தில் ஒரு நீட்சிட நீங்கள் உணர யவண்டும், உங்கள் ெடலட 
முன்யனோக்கி இழுக்கோைல் பக்கவோட்ைோக இழுக்க யவண்டும்.

தைதுவோக ெடலட  டுப்பகுதிக்கு தகோண்டு வருவெற்கு முன் அயெ நிடலயிலிருந்து
15 வடர எண்ணவும்.

உங்கள் வலது டகட உங்கள் கீழ் முதுகில் (யையல உள்ளவோறு) பின்னோல் டவக்கவும்
ைற்றும் யெோள்கடள முழுடை ோக ெளர்த்ெவும். தைதுவோக ெடலட இைது யெோள்பட்டை
ய ோக்கி ெோய்த்து யையல கூறி வோறு தெோைரவும்.

இந்ெ கட்ைத்தில் உங்களுக்கு ஏயெனும் வலி அல்லது அதெௌகரி ம் ஏற்பட்ைோல்
உைற்பயிற்சிட த் தெோைர யவண்ைோம்.

நீட்சிகள்



ஸ்யகயலன் நீட்சி

இது கழுத்தின் முன்பகுதிட நீட்டுகிறது.

உங்கள் வலது கோலர்யபோன் மீது உங்கள் டககடள (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி)
டவத்து, யெோடல இறுக்கைோக கீயழ இழுக்கவும்.

உங்களோல் முடிந்ெவடர இைது பக்கம் திரும்பவும், திரும்பி தும், உங்கள்
ெடலட சிறிது பின்யனோக்கி ெோய்த்து, உங்கள் இைது பக்கம் போர்க்கவும்,
உங்கள் கோதின் பின்பகுதியிலிருந்து உங்கள் விரல் நுனி வடர நீட்டிப்படெ
உணர யவண்டும்.

அயெ நிடலயிலிருந்து 15 வடர எண்ணவும், பின்னர் தைதுவோக ெடலட 
 டுப்பகுதிக்கு தகோண்டு வரவும்.

ைறுபுறம் மீண்டும் தெோைரவும்.

ெடலட ெற்று பின்யனோக்கி ெோய்ப்பெற்கு முன், முடிந்ெவடர இைது
அல்லது வலது பக்கம் திரும்புவது முக்கி ம்.

நீட்சிகள்



தலயவட்ைர் ஸ்யகபுயல நீட்சி

உங்கள் இைது டகட உங்களுக்கு பின்னோல் டவக்கவும்
(கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி).

உங்கள் ெடலட 45 டிகிரி யகோணத்தில் வலதுபுறைோகத் திருப்பி, உங்கள்
அக்குடள ய ோக்கி ெடலட திருப்புங்கள். உங்கள் யெோள்கள் முற்றிலும்
ெளர்வோக இருப்படெயும், குனிந்திருக்கோைல் இருப்படெயும், ெடல
முன்யனோக்கி ெோய்ந்துவிைோைல் இருப்படெயும் உறுதிப்படுத்திக்
தகோள்ளுங்கள்.

பிடித்து அயெ நிடலயிலிருந்து 15 வடர எண்ணவும், பின்னர் தைதுவோக
உங்கள் ெடலட யையல தகோண்டு வந்து  டுப்பகுதிக்கு தகோண்டு
வோருங்கள்.

ைறுபுறம் மீண்டும் தெய் வும் தெோைரவும்.

நீட்சிகள்



நீட்சிகள்
ஸ்தைர்யனோக்ளியைோைோஸ்ைோய்டு நீட்சி

உங்கள் இைது டகட உங்களுக்கு பின்னோல் டவக்கவும்
(கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி). உங்கள் யெோள்கடள முழுடை ோக
ெளர்த்து டவத்திருங்கள்.

உங்கள் ெடலட வலது பக்கம் ெோய்த்து, உங்கள் ெடலட 
உச்ெவரம்பு வடர தைதுவோக சுழற்றுங்கள்.

உங்கள் ெடலட ப் பின்யனோக்கி இழுக்கோைல் பக்கவோட்டில்
(கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி) தைதுவோக இழுக்கவும் ைற்றும் கழுத்தின்
பக்கவோட்டில் நீட்டுவடெ உணரவும்

அயெ நிடலயிலிருந்து 15 வடர எண்ணவும், பின்னர்
தைதுவோக உங்கள் ெடலட  டுப்பகுதிக்கு தகோண்டு
வோருங்கள்.



தபக்யைோரல் நீட்சி

இந்ெ நீட்சிட உட்கோர்ந்ெ நிடலயில் தெய் லோம், ஆழைோக நீட்டுவெற்கு
உங்கள் முதுகில் சுவர் அல்லது வோெலில் இடெ தெய் லோம்.

உங்கள் யெோள்கடள முழுடை ோக ெளர்த்து டவத்திருங்கள். உங்கள்
இைது டகட உங்கள் தெோடையில் டவக்கவும் (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி).
உங்கள் வலது டகட  கர்த்ெவும், அது உங்கள் வலது
யெோள்பட்டைக்குப் பின்னோல் இருக்கும் (கோட்ைப்பட்ைபடி)

உங்கள் உள்ளங்டகட முன்யனோக்கி தகோண்டு உங்கள் ெடலட 
தைதுவோக இைது பக்கம் திருப்புங்கள்.

அயெ நிடலயிலிருந்து 15 வடர எண்ணவும், பின்னர் தைதுவோக உங்கள்
டகட முன்பக்கம் தகோண்டு வந்து விடுங்கள்.

ைறுபுறம் மீண்டும் தெோைரவும்.

நீட்சிகள்



தெோரோசிக் சுழற்சி நீட்சி

உங்கள் ைோர்பின் குறுக்யக உங்கள் டககடளக் கைக்கவும்.
ைடிக்கவும் (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி)

உங்கள் உைடல தைதுவோக வலதுபுறைோக திருப்புங்கள்,
அெனோல் (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி). ெடெ இழுப்டபத் ெவிர்க்க
உங்களோல் முடிந்ெவடர தைதுவோக இடெ மு ற்சிக்கவும்.

நீங்கள்  டு முதுகுப் பகுதியில் ைட்டுயை இ க்கத்டெ உணர
யவண்டும், இடுப்பு அல்லது கீழ் முதுகில் அல்ல.

மீண்டும்  டுவில் சுழற்றவும். வலதுபுறத்தில் 10 முடற
இ க்கத்டெ மீண்டும் தெோைரவும்.

இைது பக்கத்தில் இ க்கத்டெ மீண்டும் தெோைர
வழிமுடறகடளப் பின்பற்றவும்.

நீட்சிகள்



யெோள்பட்டை சுழற்சி நீட்சி

உங்கள் டககடள உங்கள் உைலின் இருபுறமும் ெளர்வோக
தெோங்க விடுங்கள்.

உங்கள் யெோள்களோல் ஒரு தபரி வட்ைத்டெ வடர ப்
யபோகிறீர்கள்.

உங்கள் யெோள்கடள கோதுகடள ய ோக்கி உ ர்த்ெவும். பின்னர்
உங்கள் யெோள்கடள பின்னோல்  கர்த்ெவும், அெனோல் உங்கள்
யெோள்பட்டை கத்திகள் உங்களுக்கு பின்னோல் பிழி ப்படும்.
யெோள்கடள மீண்டும் கீயழ இறக்கவும், பின்னர் அவற்டற
உங்களோல் முடிந்ெவடர முன்யனோக்கி தகோண்டு வோருங்கள்.

இந்ெ இ க்கத்டெ 10 முடற கடிகோர திடெயிலும், 10 முடற
எதிர் கடிகோர திடெயிலும் தெய் வும்.

நீட்சிகள்



யெோள்பட்டை தவளிப்புற சுழற்சி

உைலின் வலது ைற்றும் இைது பக்கங்களுக்கு எதிரோக உங்கள்
டககடள டவக்கவும். உங்கள் யெோள்கடள முழுடை ோக
நிெோனைோக ெளர்த்து டவத்திருங்கள்.

உங்கள் டககள் முழங்டககளிலிருந்து 90 டிகிரி யகோணத்தில்
இருக்கும்படி வடளக்கவும் (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி).

உங்கள் உள்ளங்டககடள யையல எதிர்தகோள்ளும்படி திருப்பி,
உங்கள் முன்டககடள உங்கள் உைலிலிருந்து விலக்கவும்.

உங்கள் முழங்டககள் ைற்றும் யைல் டககள் உைலுைன்
தெோைர்பில் இருப்படெ உறுதிப்படுத்திக் தகோள்ளுங்கள்.

இ க்கத்டெ 10 முடற தெய் வும்.

நீட்சிகள்



டிடரதெப்ஸ் நீட்சி

உங்கள் யெோள்கடள முழுடை ோக ெளர்த்து
டவத்திருங்கள்.

உங்கள் வலது டக ோல் உங்கள் வலது யெோள்பட்டைட 
எட்டுங்கள் (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி).

உங்கள் வலது டகட தைதுவோக பின்யனோக்கி ெள்ள
உங்கள் இைது டகட ப் ப ன்படுத்ெவும்.

உங்கள் டகயின் பின்புறத்தில் நீட்சிட உணருங்கள்.

அயெ நிடலயிலிருந்து 15 வடர எண்ணி உங்கள் டகட 
விடுங்கள். ைறுபுறம் மீண்டும் தெோைரவும்.

நீட்சிகள்



உங்கள் கர்ப்பப்டப வோய் முதுதகலும்டப ைறுசீரடைக்க, உங்கள் கன்னத்டெ
அல்லது ெடலட அடெயுங்கள்.

இந்ெ உைற்பயிற்சி குறிப்போக கழுத்தின் ஆழைோன ெடெகடள வலுப்படுத்தும்.

நீங்கள் ஆழ்ந்ெ சிந்ெடனயில் இருப்பது யபோல் வெதி ோக உட்கோர்ந்து,
உங்கள் டகட ைோர்பின் குறுக்யக டவத்து, உங்கள் முழங்டகட உங்கள்
கன்னத்தின் கீழ் டவக்கவும் (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி).

உங்கள் முஷ்டியில் ெடல டெக்க அனுைதிக்கும் தைன்டை ோன கன்னம்
அல்லது ெடல டெப்டபச் தெய்யுங்கள். இந்ெ தைன்டை ோன
ெடல டெத்ெல் இ க்கம் ெடெகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க உெவும். கழுத்டெ
ஆெரிக்கும்.

உங்கள் ெடலட பின்யனோக்கி ெள்ளோைல் இருக்க மு ற்சி தெய்யுங்கள்.
சுைோர் 10 முடற தைதுவோக ெடல டெத்து, உங்கள் ெடல குனியும் யபோது
கீயழ போர்க்கவும்.

ஆழைோன கழுத்து ெடெகள் பயிற்சி



அன்றோை ப ன்போட்டிற்கோன வோழ்க்டக
ெந்திரங்கள்

ஐஸ் யபக்குகள்

ஐஸ் தபோதுவோக வலிட க் குடறக்கவும், வீக்கம் அல்லது
வீக்கத்டெக் குடறக்கவும் ப ன்படுகிறது.

உங்களுக்கு கோ ம் ஏற்பட்ை பிறகு சுைோர் மூன்று
 ோட்களுக்கு இது மிகவும் ப னுள்ளெோக இருக்கும்,
குறிப்போக சில வீக்கம் ைற்றும்/அல்லது கூர்டை ோன
வலியுைன் சிரோய்ப்பு ஏற்பட்ைோல்.

ஐஸ் யபக்குகடள ஒரு ெைடவ சுைோர் 10 நிமிைங்கள்
ப ன்படுத்ெ யவண்டும்.

தீக்கோ ங்கடளத் ெடுக்க ஐஸ் யபக்டக ைவல் அல்லது
ெடல டண தபட்டியில் சுற்றுவது முக்கி ம்.



ஹீட் யபக்குகள்

நீண்ை  ோட்களுக்குப் பிறகு யெோர்வு ைற்றும்
வலியுடை ெடெகடள ஆற்றுவெற்கு தவப்பப்
தபோதிகள் யபக்குகள் சிறந்ெடவ.

ஹீட் யபக்குகடள சுைோர் 20 நிமிைங்களுக்கு ஒரு
நீட்டிப்பில் ப ன்படுத்ெலோம்.

தீக்கோ ங்கடளத் ெடுக்க ஹீட் யபக்டக ைவல்
அல்லது ெடல டண தபட்டியில் சுற்றுவது
முக்கி ம்.

அன்றோை ப ன்போட்டிற்கோன 
வோழ்க்டக ெந்திரங்கள்



அன்றோை ப ன்போட்டிற்கோன வோழ்க்டக ெந்திரங்கள்

பணிச்சூழலி ல் ஆெரடவ வழங்கோெ  ோற்கோலியில் ஒருவர்
அைர்ந்திருக்கும் யபோது,  ல்ல யெோரடணட யைம்படுத்துவெற்கு
துண்டுகள் மிகவும் அவசி ம்.

அடவ கீழ் முதுகு ைட்ைத்தில் டவக்கப்பைலோம் (கோட்ைப்பட்டுள்ளபடி)

அவற்டற  டு முதுகு ைட்ைத்திலும் (தபண்களுக்கோன ப்ரோ டலடனச்
சுற்றி) டவக்கலோம், இது உைடல நிமிர்த்ெ உெவுகிறது, அெனோல் ஒருவர்
ெரிவடையும் வோய்ப்பு குடறவு.

கழுத்து பகுதிக்கு ஒரு விளிம்டப உருவோக்கவும் இடெப் ப ன்படுத்ெலோம்,
எனயவ கோலர் பகுதி ஆெரிக்கப்படுகிறது

ெடல டண மிகவும் தைல்லி ெோகயவோ அல்லது மிகவும் ெட்டை ோகயவோ
இருந்ெோல் இது மிகவும் ப னுள்ளெோக இருக்கும், யைலும் ஒருவர் முதுகில்
அல்லது பக்கவோட்டில் படுத்திருக்கும் யபோது கழுத்துக்குத் யெடவ ோன
ஆெரடவ வழங்க முடியும்.

துண்டுகள்



தைன்னிஸ் பந்துகடள  டு முதுகு ைட்ைத்தில் டவக்கப்படும்
யபோது, ஒருவடர ய ரோக உட்கோர நிடனவூட்டுவெோல், அடவ
 ல்ல யெோரடணட ஊக்குவிக்கின்றன.

யெோள்பட்டைப் பகுதியில் முடிச்சுகடள தவளியிடுவெற்கும் அடவ
எளிெோக இருக்கும்.

நீங்கள் கடுடை ோன வலிட அனுபவித்ெோல் அவற்டறப்
ப ன்படுத்ெ யவண்ைோம், ஏதனனில் அவற்றின் ப ன்போடு
கோ த்டெ யைலும் எரிச்ெலடை ச் தெய் லோம்.

அடவ கடினைோன அல்லது இறுக்கைோன ெடெகடள ெளர்த்ெ
ைட்டுயை ப ன்படுத்ெப்படுகின்றன.

தைன்னிஸ் பந்துகள்

அன்றோை ப ன்போட்டிற்கோன வோழ்க்டக 
ெந்திரங்கள்



ெடெ தவளியீடு
இறுக்கைோன ெடெகடள விடுவிக்க 
ப ன்படுத்ெலோம்.

ைெோஜ் பந்டெயும் இயெ
முடறயில் ப ன்படுத்ெலோம்,
ஆனோல் யகோல்ஃப் பந்துகள்
வலிமிகுந்ெெோக இருக்கும்
என்பெோல் அவற்டறத்
ெவிர்க்க யவண்டும்.

அன்றோை ப ன்போட்டிற்கோன வோழ்க்டக 
ெந்திரங்கள்

தைன்னிஸ் பந்துகள்



தெோழில்முடற உெவிட   ோடுங்கள்

அறிகுறிகள் ஒரு சில  ோட்களுக்குள் நீங்கவில்டல என்றோல் 
ைற்றும்:

உங்கள் டககோல்களில்
உணர்வின்டை, கூச்ெ உணர்வு,
எரியும் வலி அல்லது பலவீனம்
உள்ளது.

உங்களின் அன்றோை 
 ைவடிக்டககளின் இ ல்டபக் 
கட்டுப்படுத்தும் அளவுக்குக் 
தகோடூரைோன வலி உங்களுக்கு
உள்ளது. 

உட்கோர்ந்து, நிற்க,  ைக்க,
அல்லது படுத்துக்தகோள்வது
யபோன்ற தெ ல்களோல் வலி
யைோெைோகிறது.



நீங்கள் எப்யபோது ைருத்துவடரப் 
போர்ப்பீர்கள்?

• உங்கள் முதுகில் தூங்குவடெத் ெடுக்கும் தெோைர்ச்சி ோன வலி உங்களுக்கு
உள்ளது

• உங்கள் வலி கழுத்தில் ஏற்பட்ை ெமீபத்தி கோ ம் அல்லது ெோக்கத்துைன்
தெோைர்புடை து

• உங்களுக்கு டககளில் உணர்வின்டை, கூச்ெ உணர்வு அல்லது பலவீனம்
உள்ளது

• உங்களுக்கு இரட்டை போர்டவ, ெடலச்சுற்றல், குைட்ைல், தெோைர்ந்து
ெடலவலி, ை க்கம் அல்லது யபச்சு அல்லது விழுங்குவதில் ஏயெனும் சிரைம்
உள்ளது



 ோன் கற்றுக்தகோண்ைது

 ல்ல யெோரடணட உறுதி
தெய் வும்

ெந்யெகம் இருக்கும்யபோது
உெவிட  ோடுங்கள்

உைற்பயிற்சி & 
நீட்சி

எனயவ, சிறி அளவிலோன
தெ ல்போடுகடளமு ற்சி தெய்வதும் முக்கி ம்,
குறிப்போக ஒருவர் நீண்ை ய ரம்
அைர்ந்திருக்க வோய்ப்புள்ளது.

 ல்ல யெோரடணட ப் யபணுவதும், ெவறோைல்
உைற்பயிற்சி தெய்வதும் முக்கி ம், எனயவ ஒருவரின்
தினெரி வழக்கத்தில் சில உைல் தெ ல்போடுகள்
யெர்க்கப்படும் ைற்றும் நீங்கள் நீண்ை ய ரம்
அைர்ந்திருந்ெோல் நீட்டிக்க யவண்டும்.

உைற்பயிற்சி தபோதுவோக வலிகள் ைற்றும் வலிகடளத்
ெடுக்க அறி ப்படுகிறது, உைற்பயிற்சியின்டை ெடெ
பலவீனம் ைற்றும் தபோதுவோன ெடெ இறுக்கத்திற்கு
வழிவகுக்கும்.

 ம் உைல்  ைக்கு அனுப்பும் சிக்னல்கடள
அடை ோளம் கண்டு நிபுணத்துவ உெவிட 
 ோடுவது அவசி ம்.


