


நாம் அனைவரும் ஏதாவது ஒரு
வனையில் அல்லது வவவ்வவறு
வநரங்ைளில் ஆர்வமாை இருந்தாலும்,
வவவ்வவறு தூண்டுதல்ைளுக்கு
பதிலளித்தாலும், நம் அனைவருக்கும்
வவவ்வவறு வரம்புைள் உள்ளை.

மைப் பதற்றம்



திைமும் சிங்ைத்னத 
எதிர்வைாள்ளுதல்



மை உனளச்சல், வசார்வு மற்றும் மைப் 
பதற்றம்

சுவாசம்

உதவுகிறது.



வதாரனையின் முக்கியத்துவம்

• பாதங்ைள் தனரயில் இருக்ை வவண்டும் 
• வநராை முதுகு இருக்ை வவண்டும் 
• வதாள்பட்னைைள் தளர்ந்து ைழுத்து தளர்ந்து இருக்ை வவண்டும் 

இந்த நடுநினல நினல நம்னம ைவனிக்ை உதவுகிறது.
நாங்ைள் வமதுவாை மூச்னச உள்ளிழுக்கும்வபாது சுவாசிக்கிவறாம்.



மூச்சுத்திைறல் சுயமதிப்பீடு
இனைநிறுத்தத்னதக் ைட்டுப்படுத்துதல்  
• எவ்வளவு வநரம் உங்ைளால் மூச்னச இழுத்துப் பிடிக்ை முடியும்? 

மூச்சுத்திைறல் விகிதம் / நிமிைம்  
• ஒரு நிமிைத்தில் எத்தனை மூச்சுைனள எடுக்கிறீர்ைள்? 

வதாரனை  
• நாம் நன்றாை சுவாசிக்ை உதவுவதில் நமது வதாரனை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 

உங்ைள் அன்றாை நைவடிக்னைைனளத் வதாைரும்வபாது உங்ைள் வதாரனைனய 
ைவைத்தில் வைாள்ளுங்ைள்.



மூச்சுத் திைறல் விழிப்புைர்வு

சாதாரை சுவாசத்தின் அளவு:  
● rr / நிமிைம் 10 12 bpm 
● ஒவ்வவாரு சுவாசமும் = 500 மிலி 

இதயத் துடிப்பு மாறுபாடு: 
வதனவப்படும்வபாது அதிைரிக்கும் (உதாரைமாை, உைற்பயிற்சியின்வபாது)
இதயத் துடிப்னபப் பராமரிக்ை வவண்டியதன் முக்கியத்துவம்

நாள்பட்ை சுவாசம்:  
● வதனவக்கு அதிைமாை சுவாசித்தல் (அளவுக்கு அதிைமாை சாப்பிடுவது

வபான்றனவ) 
● மூனளனய உைர்தல்



உைற்பயிற்சி 1 ையாவபட்டிக் சுவாசம்
● உங்ைள் முழங்ைால்ைனள வனளத்து, உங்ைள் வதாள்ைள், தனல மற்றும் ைழுத்னத தளர்வாை 

உட்ைாருங்ைள். 

● ஒரு னைனய உங்ைள் வமல் மார்பிலும், மற்வறாரு னைனய உங்ைள் விலா எலும்புக் 
கூண்டுக்கும் கீவழ னவக்ைவும். இது நீங்ைள் சுவாசிக்கும்வபாது உங்ைள் ையாவபட்டீஸ் 
நைர்வனத உைர அனுமதிக்கும்.   

● உங்ைள் மூக்கின் வழியாை வமதுவாை சுவாசிக்ைவும், இதைால் உங்ைள் வயிறு உங்ைள் 
னைக்கு எதிராை நைரும். உங்ைள் மார்பில் உள்ள னை முடிந்தவனர அப்படிவய இருக்ை 
வவண்டும்.   

● உங்ைள் வயிறு மீண்டும் உள்வள வசல்ல உங்ைள் மூக்கு வழியாை வமதுவாை மூச்னச 
வவளிவயற்றுங்ைள். உங்ைள் வமல் மார்பில் உள்ள னை முடிந்தவனர அப்படிவய இருக்ை 
வவண்டும்.   

● இந்தப் பயிற்சினய ஒரு நாளில் 5 முதல் 10 நிமிைங்ைள் வனர நீங்ைள் பயிற்சி வச்யயலாம்.
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மை உனளச்சல் 
வபாராடு அல்லது
வதால்வியனை

சுவாசத்னத
அதிைரித்தல்

இரத்தக்
குழா்ய 

ைட்டுப்படும்

மூனளயின் 
ஆக்ஸிஜவைற்றத்னதக்

குனறத்தல்

அதிைரித்துவரும் 
மூனள உயிரணு

பரவல்

மை உனளச்சல், மைப் பதற்றம், மூச்சுத்திைறல் ைாரைமாை 
வைாபம்

இதுதான் நாம் உனைக்ை 
வவண்டிய சுழற்சி!



2 மூச்சுக் ைட்டுப்பாடு பயிற்சி
வச்யயுங்ைள்

மூச்னச உள்ளிழுப்பதற்கும் வவளிவய விடுவதற்கும் இனையில் உங்ைள் மூச்னச
சிறிய வநரங்ைளுக்குப் (3-5 விைாடிைள்) பிடித்து னவத்திருக்ை முயற்சிக்ைவும். ஆறு
முனற வதாகுப்பாை அனதச் வச்யயுங்ைள். நீங்ைள் படிப்படியாை பிடினய 10
விைாடிைள் அல்லது அதற்கு வமல் அதிைரிக்ைலாம். உங்ைள் வசதினயப் வபாறுத்து
மீண்டும் மீண்டும் கூறுவதன் நீளத்னத அதிைரிக்ைலாம்.



நீங்ைள் மை உனளச்சாை இருக்கும்வபாது சுவாசிப்பது 
முடிந்துவிட்ைனத நீங்ைள் அறிவீர்ைள்:

● நீங்ைள் வா்ய வழியாை சுவாசிக்கிறீர்ைள் 
● நீங்ைள் அடிக்ைடி வபருமூச்சு விடுகிறீர்ைள் அல்லது வைாட்ைாவி விடுகிறீர்ைள்  
● நீங்ைள் சத்தமாை மூச்சுவிடுகிறீர்ைள்  
● உங்ைள் சுவாசம் வவைமாைது / ஒழுங்ைற்றது  
● நீங்ைள் உங்ைள் மூச்னசப் பிடிக்கிறீர்ைள் அல்லது உங்ைள் சுவாசம் அதிை முயற்சி 

எடுக்கிறது 
● உங்ைளுக்கு இரவில் சுவாசம் ைடுனமயாை இருக்கும் 
● நீங்ைள் வபசுவதற்கு முன் வபரிய மூச்னச எடுக்கிறீர்ைள் 
● நீங்ைள் சுவாசிக்கும்வபாது வமல் மார்பு / வதாள்பட்னை அனசவு இருக்கும் 
● உங்ைளுக்கு குளிர்ந்த னைைளும் ைால்ைளும் உள்ளை 
● நீங்ைள் ைனளப்னபயும் ைனளப்னபயும் உைர்கிறீர்ைள்



CO2

ஓ்யவவடுங்ைள்

எளிதாைச்
சுவாசித்தல்

நல்ல
கவனம்

வதளிவு

மகிழ்ச்சியும்
நலமும்

அனமதி, மகிழ்ச்சி-நாம் விரும்பும் 
சுழற்சி



நீங்ைள் ைவனலயின்றியும் மகிழ்ச்சியுைனும் இருக்ை 
விரும்புகிறீர்ைளா?

இந்த நனைமுனறைள் உதவலாம்: 

• உங்ைள் மைனதக் ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை விழிப்புைர்வு 
நனைமுனறைள்

• சுவாசத்தின் ைை அளனவச் சரிவச்யய சுவாசப் பயிற்சிைள்



பயிற்சி 3: வமதுவாை சுவாசம்
• 60 விைாடிைள் (1 சுழற்சி) க்கு

மூச்னச உள்ளிழுத்து, உங்ைள்
வசாந்த வவைத்தில் மூச்னச
வவளிவயற்றுங்ைள்.

• அடுத்த வசட்டில், 4 விைாடிைள்
மூச்னச உள்ளிழுத்து, 6 விைாடிைள்
மூக்கு வழியாை வவளிவயற்றுங்ைள்.
வமதுவாை மற்றும் ஆழமாை
சுவாசத்னத அனைய வமாத்தம் 6
சுழற்சிைளுக்கு இந்த இயக்ைத்னத
மீண்டும் வச்யயுங்ைள்.



பயிற்சி 4: 5 வவைங்ைளுக்ைாை படிைள்

• சாதாரைமாை மூச்னச உள்ளிழுத்து,
பிறகு மூக்னைக் கிள்ளிவிட்டு, அடுத்த 20
விைாடிைள் வழக்ைமாை நனைப்பயிற்சி
மற்றும் சுவாசத்னத நீங்ைள் மீண்டும்
வதாைங்குவதற்கு முன்பு, ஐந்து
வவைங்ைளுக்கு உங்ைள் மூக்னைப்
பிடித்துக் வைாள்ளுங்ைள். இந்த
இயக்ைத்னத 6 சுழற்சிைளுக்கு
வச்யயப்பைலாம்.

• உைற்பயிற்சியின் மூலம் உங்ைள்
வசௌைரியத்னதப் வபாறுத்து நீங்ைள்
படிப்படியாை பிடினய அதிைரிக்ைலாம்.



பயிற்சி 5: ஒற்னற நாசி சுவாசம்

• உங்ைள் விரலால் ஒரு மூக்னைத் தடுக்ைவும். 
• உங்ைள் மூக்கிற்குள் வரும் சற்று குளிர்ந்த ைாற்னற உைருங்ைள் மற்றும் உங்ைள் மூக்னை 

விட்டு சற்று வவப்பமாை ைாற்னற உைருங்ைள். 
• ஒரு மூக்னைத் தடுப்பது ைாற்று ஓட்ைத்னத ஒருமுைப்படுத்துகிறது மற்றும் உங்ைள் சுவாசப் 

வபாக்னைப் பற்றி உங்ைளுக்குத் வதரியப்படுத்துகிறது. 
• உங்ைள் சுவாசத்னத உைருங்ைள் 

மற்ற நாசியுைன் சுவாசப் பயிற்சினய மீண்டும் வச்யயவும்.



ஜென்ஆகஇருக்கும் வழிகள்

மனஅழுத்தம் / பதட்டம்

ஜெயல்படுத்துதல்

தளரவ்ு ஜெயல்படுத்தல்

சுவாசம் வவகமாகஉள்ளது மமதுவானசுவாசம்

அடிக்கடிமெருமூசச்ு மெருமூசச்ுகளளஅடக்கவும்

வமல் மாரப்ுஅல்லது கழுத்தில்

இருந்து சுவாசம்

கீழ்விலா எலும்புகள் / 

உதரவிதானத்தில்இருந்துசுவாசம்

வாய் சுவாசம் மூக்கு சுவாசம்

சுவாசம்மிகவும்

கவனிக்கத்தக்கது

அளமதியானசுவாசம்

ஒழுங்கற்ற சுவாசம் மமதுவான, மமன்ளமயான

சுவாசம்

இளடயூறுமற்றும் வொதுமான

தூக்கம்இல்ளல

தூக்கம் வமம்ொடு



ைவனலப்படுவனத
நிறுத்திவிட்டு மைனத
அனமதிப்படுத்துங்ைள்



ைவனலப்பைாதீர்ைள் மகிழ்ச்சியாை 
இருங்ைள்

பிரசச்ளனஇல்ளல!


