ورزﺷﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺸﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
در ﻃﯽ  ۱۵ -۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻋﯿﻨﮑﯽ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ در دﯾﺪن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺞ ﻫﺎ در
دﻧﯿﺎ و ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ!! اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ اش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ورزش دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭼﺸﻤﻤﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ ﯾﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ورزش
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻋﯿﻨﮏ زدن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ دﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﺮود و ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺞ ﻫﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را دارﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد ،آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از اﻧﻮاع ﺗﻤﺮﯾﻦ و ورزش ﭼﺸﻢ را ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم دﻫﺪ در  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺞ ﻧﺪارد.

اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺎدرزادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﭼﺸﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﻟﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن
ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۹ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻧﺪارم .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻪ

ﺟﺎی آن ﭼﺸﻤﻢ را ﺗﻤﺮﯾﻦ دادم و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻧﺮﻣﺎل
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮم اﻣﺎ ﻣﻦ روی ﺣﺮﻓﻢ
اﺻﺮار دارم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﯿﻨﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻟﻨﺰ ﻣﯽ
زﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ
ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮده اﯾﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎرا ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﯿﺪ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﻪ
 Marc Grossmanﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ اش را در ﻣﻮرد ورزش ﻫﺎی
ﭼﺸﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم.

ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻮی ﮐﺮدن ﻋﻀﻼت ﭼﺸﻢ و
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
۱٫ﭘﻠﮏ زدن
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد و
ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﭼﺸﻢ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ روی ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
اﻻن اﯾﻦ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ  ۴-۳ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای دو دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از
اﻧﺠﺎم آن ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﭼﻪ ﺣﺴﯽ دارد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ آﯾﺎ اﺣﺴﺎس
ﺧﺴﺘﮕﯽ ،رﯾﻠﮑﺴﯽ ،ﻓﺸﺎر دارد؟ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻠﮏ ﻧﺰﻧﯿﺪ و دو
دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ دوره ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺸﻢ را ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده و آﻣﺎدﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار

ﮐﺮدﻧﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﺼﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﺮز ﻧﮕﺎه او ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ  .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﻓﺮاد ﭘﻠﮏ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﻠﮏ زدن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺮف زدن ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و او در ﻫﺮ ۴-۳
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻠﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از رﯾﻠﮑﺲ ﺑﻮدن و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﭘﻠﮏ زدن اﻓﺮاد را دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

۲٫ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و رﯾﻠﮑﺲ ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ در زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
راﺣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ آرﻧﺞ ﺗﺎن را روی زاﻧﻮ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﭼﺸﻤﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
دﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ روی ﭼﺸﻢ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯾﺘﺎن روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اداﻣﻪ
دﺳﺘﻬﺎ روی ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮری ﮐﻒ دﺳﺖ را روی ﭼﺸﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﻠﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭼﺸﻢ و ذﻫﻨﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ورزش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﺎر

روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۳٫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺸﺖ )ﻋﺪد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ۸

اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﭼﺸﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی آن .ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﯾﮏ ورزش ﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺪد ﻫﺸﺖ ﺑﺰرگ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۰ﻓﻮت
ﯾﺎ  ۳ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آراﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﺪد را از ﯾﮏ ﻃﺮف
آن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺘﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و از ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺘﺎن
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ارزش اداﻣﻪ
دادن دارد.

۴٫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ دور و ﻧﺰدﯾﮏ

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ورزش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ورزش ﻓﻘﻂ  ۲ﺗﺎ  ۳دﻗﯿﻘﻪ
زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ
آن ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳ﺗﺎ  ۶ﻣﺘﺮی در روﺑﺮوﯾﺘﺎن ﻗﺮار

دارد ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن را ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﯽء ﮐﻪ
در  ۳ﺗﺎ  ۶ﻣﺘﺮی روﺑﺮوﯾﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ورزش ﻗﺪرت ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

۵٫زووم ﮐﺮدن

اﯾﻦ ورزش ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن آن ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ.
در وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺷﺎره دادن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺧﯿﺮه
ﺷﻮﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورﯾﺪ )در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﻪ آن ﺧﯿﺮه
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ( ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺣﺪود  ۷٫۵ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﻣﺠﺪدا اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ را دور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه
اول ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ورزش ﻣﻬﺎرت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺪرت
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

