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 علم وفن التدليك لمسارات الطاقة في الجسم
 تقدمة فريق الشامل الفلكي

 منتديات الشامل لعلوم الفلك وأحكام النجوم
www.alchamel14.org 

********************* 

 
 :تعريف التدليك

هو مصطلح علمي يستخدم لوصف مجموعة من التحركات اليدوية وتطبق على 

بهدف التأثير على اجهزة الجسم المختلفة وخاصة الجهاز  انسجة الجسم المختلفة

  .الدوري والعضلي والغدد الليمفاوية

ال يعتمد التدليك على اعلم فقط بدون فن "الخبرة" وال يعتمد على الفن "الخبرة" )

  .(بدون علم ولكن يعتمد على العلم والفن معا

صة باالنسان من جميع فالبد من المعرفة التامة بجميع النواحي العلمية الخا

النواحي البدنية والنفسية والفسيولوجية النها لها تأثير قوي على جميع نجاح 

العملية فالبد من معرفة تامة مثال ببداية ونهاية العضالت واالعصاب واالربطة 

والشرايين واالوردة واالوردة الليمفاوية وخواصها وكيفية التعامل معها وليست 

http://www.alchamel14.org/
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و زيت مع حركة اليد عشوائية بدون اساس علمي مما يسبب العملية وضع كريم ا

مخاطر ومضاعفات خطيرة جدا على االنسان من الممكن ان تحدث فورا او بعد مدة 

من الزمن صعب عالجه كذلك دائما ان نتذكر اننا نتعامل مع اجهزة حساسة جدا 

  .فالبد من التعامل معها بحرص شديد بالعلم والفن معا
 

كاهمية التدلي : 

يساعد الجسم على التخلص من االرهاق البدني والعصبي والنفسي والتخلص من 

الفضالت نواتج التمثيل الغذائي والغازات السامة وتحسين النغمة العضلية وتحسين 

تغذية االنسجة وحماية الجسم من االمراض ومعظمها الروماتزمية وامراض القلب 

ن التوافق العضلي العصبي عند والسكر والضغط اذا طبق بطريقة صحيحة ويحس

االنسان مما يساعد على العمل بكفاءة عالية بدون ارهاق فيقلل من التعرض 

لالصابات ويساعد على زيادة انتاجية الفرد في العمل ويساعد على رفع كفاءة 

الجهاز المناعي على التغلب على كثير من االمراض بتوفير الغذاء وازالة الفضالت 

  .السامة
 

ت التدليكسلبيا : 

االعتماد على الخبرة العشوائية بدون علم من الممكن ان تسبب مضافعات خطيرة 

على االنسان مثال ذلك البعض يشعر بااللم في جزء معين من الجسم فيقوم بتدليكه 

هل يعلم ما سبب هذه اآلالم هل هي تمزق او جلطة او تقلص او كسر او التهاب او 

هي في العضالت ام االوردة ام في االعصاب  شرخ او خشونة في الفقرات وهل

وهل سببها امراض في الدم كل ذلك يسبب نفس االلم لكن الذي يختلف هو التدخل 

  .الذي يختلف في كل حالة عن غيرها

فهل يكون التدليك على نفس الجزء ام يكون هناك مكان اخر هو السبب الرئيسي 

  .لاللم وما الوقت المناسب لكل حالة

اس يشعر بااللم في الساق والذراع وقد يكون سببه الرئيسي في اسفل بعض الن

الظهر والرقبة وربما تكون هناك جلطة يفاقمها التدليك فتنتقل الى القلب وتؤدي الى 

  .مضاعفات اكثر

اتجاه التدليك خطير جدا فالبد من المعرفة التامة بكيفية اخراج الفضالت والسموم 

معرفة تامة على اي جزء اقوم بالضغط وفي اي  من الطريق الصحيح فالبد من

اتجاه خاصة ان الدم الشرياني عكس الدم الوريدي والغدد الليمفاوية والبد ان يكون 

التدليك في اتجاه مراكز االخراج والقلب ايضا هناك كيفية التعامل مع الجهاز 

تى اليسبب العصبي والمراكز العصبية التي لها تأثير ايجابي او سلبي على الجسم ح

التدليك مخاطر مستقبلية يصعب عالجها وكما نعلم هناك اختالف بين الناس من 

الناحية العصبية خاصة العصب السمبثاوي والباريمثاوي والتوافق بينهما ويمنع 

التدليك على الجروح المفتوحة واالصابات الحديثة والجلطات والكسور 

  .وااللتهابات
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 طرق التدليك
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 :نورد هنا بعض هذه الطرق الشائعة ومنها

ليدين معا او بالتبادلالتدليك المسحي ومنه الطولي والمستعرض باليد او با .  

ويكون التدليك دائما باتجاه القلب والتركيز على االوردة الوريدية واالوردة 

  .اليمفاوية وعلى االعصاب الحسية

وتختلف هنا عملية التدليك مع اختالف الهدف منها هل المراد اثارة العضلة ام 

عد المباراة وبعد اراحتها فالالعب قبل المباراة له تدليك يختلف عن التدليك ب

التمارين كما اختالف الناس يعني اختالف تنفيذ عملية التدليك حينما نجد ان البعض 

يحتاج تدليكا خفيفا واخر يحتاج تدليكا شديدا حسب اختالف الجهاز العصبي فالبد 

من الجمع بين العلم والفن لنجاح عملية التدليك والبد ان نتذكر دائما اننا نتعامل مع 

ساسة جدا من الممكن الحاق الضرر بها مما يصعب عالجها. مع تمنياتي اجزاء ح

 .دائما بدوام الصحة والعافية للجميع
 

 التدليك.. لتنشيط الطاقة والتخلص من التوتر

أصبحت الحياة العصرية تتميز إلى حد كبير بالسرعة واالنشغال، والسعي المتواصل 

رورية إلى وسائل تنشطه وتحفزه وراء لقمة العيش!، وأصبح اإلنسان فى حاجة ض

وتمده بالطاقة الالزمة ليتمكن من مواصلة أعماله وسعيه. ويعتبر التدليك هو إحدى 

هذه الوسائل المهمة، ألنه يساعد على تخليص العضالت من التعب واإلجهاد، 

وتخليص العقل من التوتر والضغوط النفسية.. إنه يعتبر بمثابة وسيلة شحن 

المتعب المتوتر ولذا يعتبرأفضل وقت لعمل هذا النوع من التدليك  بالطاقة لإلنسان

  .بعد انقضاء يوم عمل شاق للمساعدة على بث الطاقة والنشاط فى الجسم من جديد

ويعتبرأفضل األوضاع لعمل هذا التدليك المنشط هو وضع الجلوس مع االرتكاز 

فوق حافة المقعد،  بالرأس والكتفين على وسادة أمامية موضوعه فوق منضدة، أو

  .كما يتضح من خطوات التدليك التالية

يأخذ الشخص المدلك وضع الجلوس! مع االرتكاز بالرأس والذراعين على وسادة  -

  .موضوعة على حافة المقعد

يضع المدلك يده اليسرى مفرودة على أعلى الظهر مع توجيه كف اليد ألسفل، ثم  -

 .يقوم بعمل قبضة خفيفة باليد األخرى

يبدأ التدليك بعمل ضربات خفيفة باليد المقبوضة فوق اليد المفروده على الظهر  -

  .مع تحريك اليدين فى مختلف األنحاء بأعلى الظهر

بعد ذلك يعمل تدليك لنفس المنطقة بعمل ضربات خفيفة وسريعة بأطراف األصابع  -

األصغر وطرفى باليدين بالتبادل لبضع دقائق، بحيث تتم الضربات بكامل األصبع 

  .إصبع ا لسبابة والوسطى كوضع اليد عند جس حرارة الماء

فى هذه الخطوة يعمل تدليك للعضالت بأعلى الكتفين عن عصرالعضلة بين  -

  .األصابع واإلبهام من كل يد لبضع دقائق

بعد ذلك تمدد الذراعان على الكتفين مع جعل اليدين مسترخيتين ومتدليتين ألسفل  -

لمدلكثم يقوم ا   

بالميل بجسمه لألمام بحيث يضغط بذراعيه على كتفى الشخص المدلك ويحتفظ بهذا 

ثم يعود المدلك بجسمه للوراء ثم يكرر الضغط وهكذا  10-1الوضع لمدة العد من 

 .لعدة مرات
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بعد ذلك يعمل تدليك بحلول الظهرعن طريق عمل ضربات خفيفة بكعوب األصابع  -

سم منهاعلى كل جانب باستخدام اليدين معا  5لى بعد على جانبى سلسلة الظهر وع

  .بالتبادل ابتداء من العنق حتى الردفين

سم من سلسلة الظهر على  5تفرد اليدان على منطقة الظهر وعلى بعد حوالى  -

الجانبين،تحرك إحدى اليدين ألعلى بينما تحرك األخرى ألسف بالتبادل بحيث يعمل 

له الجلد ألعلىوألسفل بحركة بطيئةضغط عميق على الظهر يشد خال . 

يكرر التدليك على هذا النحو، بحيث يشمل منطقة الظهر بأكملها من العنق وحتى  -

  .الردفين

تسند جبهة الشخص المدلك من األمام بكف اليداليسرى، بينما يعمل تدليك لمنطقة  -

إلبهام الرقبة باليد اليسرى عن طريق عصر العضالت بهذه المنطقة بين أصبع ا

  .وباقىاألصابع على جانبى فقرات العنق

يكرر التدليك على هذا النحو عدة مرات، وأخيرأ يعمل تدليك بإصبع اإلبهام فقط  -

  .لنفس المنطقة عن طريق عمل حركات دائرية صغيرة مع الضغط الخفيف باإلصبع

الرأس  بعد ذلك تفرد أصابع اليدين بقوة، ويعمل بها تدليك لمختلف أنحاء فروة -

  .ابتداء من خط الشعرمن األمام وحتى العنق، وبنفس الطريقة دعك الرأس

  .يعمل ضغط باألصابع مع تحريكها بطول فروة الرأسر عدة مرات -

وأخيرأيعمل تدليك للكتفين عن طريق عمل ضربات خفيفة باإلصبع الصغرى  -

وذلك لبضع وجانب اليد بعرض الكتفين على الجانبين بحركة تبادلية منتظمة 

 دقائق.التدليك اليدوي أفضل عالج للتخلص من آالم الرقبة

تعتبر آالم الرقبة من االعتالالت الشائعة التي تؤثر في النشاطات اليومية ونوعية 

الحياة وتسبب اضطرابات النوم. وفي دراسة جديدة نشرتها مجلة "أرشيف الطب 

للتخلص من هذه اآلالم,  الداخلي" المتخصصة تبحث في أفضل الوسائل العالجية

اكتشف الباحثون الهولنديون أن التدليك اليدوي يمثل أكثر الطرق فعالية وأفضلها 

 .عالجا

وقام العلماء بمقارنة فعالية العالج اليدوي الذي يقوم فيه المعالج المؤهل بتحريك 

رقبة المريض بطرق معينة لتحسين حركتها, والعالج الفيزيائي الذي يعطى فيه 

ريض أنواعا خاصة من التمارين الرياضية لممارستها, والعناية العادية التي الم

تضم عالجات دوائية تخفف األلم وااللتهاب ونصائح بالراحة واستخدام الضواغط 

الساخنة وتمارين رياضية بسيطة يمكن أداؤها في المنزل. واستخدمت هذه األنواع 

عاما يعانون من آالم  70و 18 مريضا تراوحت أعمارهم بين 183من العالج على 

 .رقبة مجهولة السبب

ووجد الباحثون بعد مرور ستة أسابيع أن العالج اليدوي كان أكثر الخيارات 

الذين خضعوا لجلسات العالج اليدوي -% من المرضى 68العالجية فعالية إذ سجل 

قابل شعورا أفضل وتحسنا ومعافاة كاملة, وذلك م -دقيقة أسبوعيا 45مدة كل منها 

% ممن تلقوا جلستين أسبوعيا من العالج الفيزيائي مدة كل منها نصف ساعة, 51

% من مجموعة العناية الطبية العادية36و .  
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  التدليك سر من أسرار الجمال

يعد التدليك من أقدم الفنون العالجية التي ازداد االهتمام بها والدراسات حولها 

لفوائده العديدة.. ولم تقتصر تلك الفوائد على النواحي الصحية بل شملت النواحي 

مما يجعل  الجمالية أيضاً، وللوجه حصة في ذلك، حيث ينشط التدليك الدورة الدموية

الجلد يأخذ ما يكفيه من األكسجين، كما أنه يقوي عضالت الوجه ويزيل عنها 

اإلجهاد والتقلصات، ويساعد على تقليل االنتفاخات ويفكك خاليا السطح الميتة 

  .ويعطي البشرة ملمسا أنعم

ولعل ما تصفه خبيرات التجميل من الكريمات والزيوت العطرية ال تحقق الفوائد 

من استعمالها ما لم تدلك لتمتصها بشرة الوجه بشكل جيد، إال أن التدليك  المرجوة

قد يكون ضاراً ويؤدي إلى نتائج عكسية إذا ما تم بطريقة عشوائية حيث يؤدي إلى 

  .ترهل الجلد وارتخائه بدالً من الحفاظ على تماسكه وشبابه

قاطيع الوجه وضعيات لذا ينبغي أن يتم التدليك بواسطة تمارين معينة، تتخذ فيها ت

مختلفة ويستحسن البدء بهذه التمارين بسن مبكرة؛ ألنها تؤخر عالمات الشيخوخة 

  .قدر اإلمكان

ويعتبر مساج الوجه )التدليك( أحد طرق العناية البسيطة والهامة بالجلد، وتستفيد 

منها البشرة الدهنية خاصة؛ حيث يعمل هذا التدليك على تخليص المسام من 

واألتربة المترسبة بها، أي أنه بمثابة تنظيف للبشرة، إضافة إلى أنه ينشط الدهون 
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  الدورة الدموية مما يحسن لون البشرة ويكسبها النظارة

 .والحيوية
 

  :وفيما يلي بعض التمارين المفيدة لبشرة الوجه

  :التمرين األول •

ألسنان، بشكل بيضاوي مع شد الشفة العليا نحو ا O ارسمي بواسطة الفم حرف

وثم ومن دون أن تحركي فمك ابتسمي باستعمال العضالت العليا للوجنتين، وفي 

الوقت نفسه أطبقي جفنيك واضغطي عليهما، عندئذ ستالحظين أنه لم يعد هناك ثمة 

  .جلد مرتخ في الوجه

واآلن يمكنك البدء بتدليك الوجه بكريم منشط بقوة وبدون خوف باتباع ثالث  •

  :خطوات

o تغيري وضعية الوجه، واستعملي رؤوس أناملك لرسم دائرة كاملة حول  أل ا

العين، تبدأ دائماً من الزاوية الداخلية العليا بين الحاجبين، لتمر فوقهما، ثم تنزل 

إلى جانب العين حيث التجاعيد، وصوالً إلى الداخل، فصعوداً نحو نقطة االنطالق، 

مرات 10إلى  5وكرري هذه الخطة من  .  

o عد فترة قصيرة من االستراحة عودي إلى الوضعية ذاتها ومرري رؤوس ب

األصابع بخفة على األنف باتجاه األسفل خمس مرات، ثم دلكي محيط الفم برؤوس 

أصابع يد واحدة فقط على شكل دائرة تنطلق من اليمين، ثم خمس مرات أخرى على 

  .شكل دائرة تنطلق من جهة اليسار

o قة، ضعي رؤوس أنامل يديك على أعلى األنف، ومن ثم وبنفس الوضعية الساب

دلكي صعوداً باتجاه أعلى الرأس. هذا التمرين يحافظ على الجزء األعلى من الوجه 

ومنطقة العين، الفم، الخدود، ويجعله متماسكاً ومشدوداً، يقيه تدريجياً من ترهل 

ً الجلد والعضالت، وبالتالي يمنح البشرة لوناً أكثر حيوية وإشر اقا .  
  

  :التمرين الثاني •

وهو خاص بالجزء السفلي من الوجه، ويبدأ بضم الشفتين نحو الداخل وترك الفم 

مفتوحاً بمقدار نصف سنتيمتر، بعد ذلك ابتسمي ابتسامة عريضة قدر اإلمكان 

  .وكأنك تودين إيصال الشفتين السفليين نحو األذنين

دة وما عداها متحرك، عندها وبذلك تصبح المنطقة السفلى من الوجه مشدو

استعملي أصابع يديك االثنتين وبحركات دائرية بدءاً من منتصف الذقن صعوداً نحو 

األذنين، ثم انزلي بحركات دائرية نفسها نحو منتصف الذقن، كرري هذا التمرين 

عشر مرات، مع مالحظة أن ال يتحرك الجلد تحت أصابعك حتى يكون التمرين 

 ً  .صحيحا
 

ن الثالثالتمري • :  

وهذا التمرين له نتائج مبهرة في وقاية وتمليس الخط العلوي للشفاه، فهو يقلل من 

الخطوط والتجاعيد حول الفم ويقوي العضالت المحيطة به، ويشدها ويعطي 

انطباعاً باكتناز الشفتين، والخطوة األولى في التمرين تبدأ بضغطك على شفتيك معاً 

يالً، بعدها باشري التدليك بحركات دائرة صغيرة حول بخط مستقيم مع االبتسامة قل
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الفم، باستخدام السبابة من كلتا اليدين في الوقت نفسه ابتداًء من وسط الشفة العليا 

  . ومن ثم حول الفم باتجاه األسفل وصوالً إلى منتصف الشفة السفلى

  .أبقي شفتيك مشدودتين أكثر فأكثر حتى تشعري بخدر أو دغدغة حول فمك

صغيرة، ابتسمي قليالً  ( O) أما الخطوة الثانية من التمرين، فتبدأ مع رسم حركة

واستمري في الشد، ثم قومي بالتدليك بحركات دائرية منطقة من وسط الشفة حول 

الفم بواسطة السبابة نحو األعلى، ويمكنك ممارسة هذا التمرين مع أو بدون 

دتك للتلفزيون أو قيامك بأعمال التدليك كلما رغبت في ذلك، حتى أثناء مشاه

  .المنزل

مالحظة: بما أن البشرة حول العين حساسة ورقيقة، فإياك أن تشدي عليها بأي 

شكل كان، دعي األصابع األولى والثانية لكلتا اليدين تنزلق برفق فوق الجفن 

العلوي من الداخل عند جدار األنف متجهة نحو عظم الوجنة، وعودي من تحت 

ليك الجفن السفليالعين لتد . 
 

 :تدليك الرقبة

تعد الرقبة هي المكان األول الذي تظهر فيه التجاعيد وآثار الزمن، إضافة إلى أن 

آالمها تؤثر في النشاطات اليومية وتسبب اضطرابات النوم.. ولكلتا الحالتين فإن 

 التدليك اليدوي هو الحل، ففي دراسة جديدة نشرتها مجلة "أرشيف الطب الداخلي"

المتخصصة بين الباحثون الهولنديون أن التدليك اليدوي يمثل أكثر الطرق فعالية 

وأفضلها حيث قام العلماء بمقارنة فعالية العالج اليدوي الذي يقوم به المعالج 

المؤهل بتحريك رقبة المريض بطرق معينة لتحسين حركتها، والعالج الفيزيائي 

التمارين الرياضية لممارستها، والعناية الذي يعطى فيه المريض أنواعاً خاصة من 

العادية التي تضم عالجات دوائية تخفف األلم وااللتهاب، ونصائح بالراحة 

واستخدام الضواغط الساخنة وتمارين رياضية بسيطة يمكن أداؤها بالمنزل. 

و  18مريضاً راوحت أعمارهم بين  183واستخدمت هذه األنواع من العالج على 

ن من آال م بالرقبة مجهولة السببعاماً يعانو 70 .  

ووجد الباحثون بعد مرور ستة أسابيع أن العالج اليدوي كان أكثر الخيارات 

% من المرضى الذين خضعوا لجلسات العالج اليدوي، 68العالجية فعالية إذ سجل 

دقيقة أسبوعياً، شعوراً أفضل وتحسنا ومعافاة كاملة، وذلك مقابل  45مدة كل منها 

ن تلقوا جلستين أسبوعياً من العالج الفيزيائي، مدة كل منها نصف % مم51

% من مجموعة العناية الطبية العادية36ساعة، و .  

كما تشتكي كثير من النساء من ظهور التجاعيد في رقبتهن بشكل واضح، وقد رجح 

خبراء المساج أنه يمكن للمرأة تجاوز تلك المشكلة بإجراء تدليك لها ومن تلك 

ينالتمار :  

ضعي وسادة صغيرة تحت ذقنك في مقابل العنق، واضغطي ببطء بفكك األسفل  -

وليس برأسك، وخففي الضغط تدريجياً ليساهم في تخفيف تجاعيد الفم والرقبة 

  .ويشد الجلد المترهل

  :والتمرين اآلخر

ضعي إبهامك تحت ذقنك مباشرة، وارفعي لسانك باتجاه سقف حلقك حتى تشعري  -

الذقن قد شدت، بعدها أنزلي إبهامك مع بقاء اللسان مرفوعاً داخل الفم، أن عضلة 
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وشدي عنقك نحو األعلى لجهة اليسار، ثم كرري هذه الحركة ببطء نحو جهة 

  .اليمين

ثم ضعي أصابعك عند قاعدة العنق، ودلكي بنشاط نحو األعلى باتجاه الفك، وفي 

ناً، وتظل حركة األصابع على الوقت نفسه استمري في تحريك عنقك يساراً ويمي

  .كامل الرقبة خالل تحركها

كرري هذا التمرين عشر مرات. وهذا التمرين يجعل عضالت الرقبة مشدودة 

  .وجلدها أملس
  

 :التدليك لتخفيف الوزن

إن عملية التدليك التي تصاحب استعمال المضادات تعمل على تكسير الدهون 

فف من ظهورها. وينصح البعض بتركيبة المحبوسة في مجمعات السلواليت، وتخ

  :منزلية بسيطة بدالً من مضادات السلواليت، وهي

امزجي ملعقتين من زيت اللوز مع ملعقتين من دقيق الشوفان ودلكي المزيج على 

  .بشرتك، فهذا يساعد على تكسير تجمعات الدهون في السلواليت

طراف األصابع؛ وذلك كما يجب أن يكون التدليك في حركات دائرية صغيرة بأ

لتحفيز عمل الدورة الدموية والنظام اللمفاوي الذي يعمل على تخليص الجسم من 

  .الدهون والسموم

والسلواليت هي طبقة دهنية رقيقة تسكن تحت الجلد مباشرة تجعل البشرة شكل 

البرتقال بنتوءاتها وتعرجاتها تلي تشوه جمال البشرة، وهي ظاهرة تصيب مناطق 

ن الفخذين والردفين وأعلى الذراعينمعينة م . 
 

 تدليك الوضوء

ولعل الكثير منَّا ال يعلم أن التدليك أثناء الوضوء واالغتسال يجدد نشاط الجسم 

بشكل مدهش، ويجدد الحيوية باستمرار ويساعد على النوم الصحي العميق ويبعث 

  .على الحيوية

ي أن عمليات التدليك ألعضاء وقد أكدت دراسة علمية قام بها مركز أكاديمي أمريك

الجسم أثناء الوضوء للصالة تعيد للمرء حيويته ونضارته، باإلضافة إلى أنها 

  .تساعد خاليا المخ على التجدد واالستمرار في ضخ الدم

كما أن غسل القدمين مع التدليك الجيد أثناء الوضوء يؤدي إلى الشعور بالهدوء 

ات ألجهزة الجسم كله، وربما هذا من األشياء والسكينة؛ لما في األقدام من منعكس

  .التي تساهم في إضفاء الهدوء والسكينة التي تلف المسلم بعد أن يتوضأ
  

 تخفيف اآلم الحمل عن طريق التدليك والرياضة

هناك اماكن خاصة في الجسم عند تدليكها او الضغط عليها تعمل علي تخفيف اآلآلم 

اكثر االشخاص حاجه لمعرفة هذة المناطق  الحمل لحد كبير والمراة الحامل

والتعامل طوال فترة الحمل حيث يقلل استخدامها للعقاقير طوال فترة الحمل وبالتالي 

  : يصعب تناولها للمسكنات او العقاقير لعالج التشنجات الغضلية علي سبيل المثال

ؤخرة للتخلص الحمل منالتوتر والقلق وجعلها تتمتع بنوم هاديءيمكن تدليك م

دقائق الن ذلك يسمح بتدفق الدورة الدموية وانبساط  10الرقبة باستمرار لمدة 
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 العضالت المتشنجة

قومي بتدليك الصدر لعدة ثوان يوميا الن ذلك يعد الرحم لعملية الوالدة ويهئء -

 الثدي الفراز اللبن بغزارة بعد الوالدة

* ها تعمل علي تخفيف هناك اماكن خاصة في الجسم عند تدليكها او الضغط علي

اآلآلم الحمل لحد كبير والمراة الحامل اكثر االشخاص حاجه لمعرفة هذة المناطق 

والتعامل طوال فترة الحمل حيث يقلل استخدامها للعقاقير طوال فترة الحمل وبالتالي 

قومي بتدليك -يصعب تناولها للمسكنات او العقاقير لعالج التشنجات الغضلية علي 

وان يوميا الن ذلك يعد الرحم لعملية الوالدة ويهئء الثدي الفراز اللبن الصدر لعدة ث

 بغزارة بعد الوالدة

لعالج السيقان النتفخة اجلسي مع ثني الركبتين بخفة ولفي يديك االثنين حول احد -

الساقين واضغطي بابهام كل يد ضغطة صغيرة مستمرة ومتكررة الفخذين من اسفل 

دقائق كرري نفس العملية  5من القدم وحتي الركبة لمدة الي اغلي ثم بطول الساق 

 مع الساق الخري

 تدليك فروة الرأس بشكل دوري يخلصك منالصداع دون الحاجه الي عقاقير مسكنة-

 العالج الطبيعي )التدليك( أول عالج واألفضل أحيانا

استخدم التدليك العالجي منذ أقدم العصور، واعتبره بعض مؤرخي الطب كأول 

ج اكتشفه اإلنسان مستندين إلى رسومات في المعابد واألماكن األثرية لقدامى عال

  .المصريين، وكذلك اإلغريق والصينيين تدل على عملية التدليك

ويذكر أخصائي العالج الطبيعي عبدالعزيز بن عبدهللا الشبيبي لصحيفة "الرياض" 

الج الطبيعي، ويمكن السعودية أن التدليك العالجي جزء مهم وفعال في مجال الع

معالجة الكثير من الحاالت بالتدليك. ومن أكثر هذه الحاالت شيوعا: عالج إصابات 

وتقلصات العضالت، وكذلك إصابات األربطة واألنسجة وضعف الدورة الدموية 

باألطراف، كما يستخدم التدليك العالجي بكثرة من أجل االسترخاء والراحة بعد يوم 

ياضية مجهدةعمل شاق أو تمارين ر .  

ويضيف الشبيبي أن التدليك استخدم أيضا لعالج إصابات الظهر والرقبة التي 

يصاحبها دائما تقلصات عضلية شديدة كنتيجة طبيعية لأللم، ويكون التدليك العالجي 

  .في هذه الحالة مكمال فعاال للعالج الطبيعي

تقيد المدلك بها كي  وللتدليك أسس وقواعد يذكرها ـ الشبيبي ـ ويؤكد على ضرورة

  :يكون التدليك فعاال وهي

  .أن يكون المدلك ملما بعلم التشريح وعلم وظائف األعضاء بجسم اإلنسان -

أن يكون التدليك باتجاه القلب دائما )مثال على ذلك: عند القيام بدلك أحد األطراف  -

ائما من األسفل السفلى فإن المدلك سيقوم بتدليك القدم ثم الساق ثم الفخذ متجها د

  .(إلى األعلى

يجب مراعاة أن يكون الشخص المراد تدليكه دائما في وضع مريح واسترخاء  -

  .تام

دقيقة، ثم يبدأ  15ـ  10يجب أن يبدأ المدلك بتدليك خفيف وحركات متناغمة لمدة  -

بالتدليك العميق وهو المهم من الناحية العالجية، ثم ينهي التدليك بنفس الطريقة 

لتي بدأ بهاا .  

لكي يكون التدليك أكثر فاعلية يجب على المدلك عند االبتداء بالتدليك عدم  –
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  .التوقف حتى انتهاء عملية التدليك تماما

ويشير الشبيبي إلى أنه ليس هناك أمراض بمعنى الكلمة قد تحدث بسبب التدليك 

طقة المصابة، الخاطئ، ولكن قد يكون هناك مضاعفات أو زيادة في األلم في المن

ومن الخطأ الكبير عمل التدليك للكسور الحديثة، وكذلك حاالت خلع المفاصل 

  .وخاصة الحديثة والمتورمة منها

كما ال يمكن عمل التدليك للمصابين بأمراض الجهاز الدموي، وكذلك للسيدات أثناء 

لها الدورة الشهرية، وأيضا لألشخاص المصابين بأمراض جلدية معدية خشية انتقا

 ألشخاص آخرين أو للمدلك نفسهحاربي الشيخوخة بواسطة التدليك

تمتلئ الصيدليات ومحالت المكياج وادوات الزينة بانواع شتى من كريمات الوجه 

والتي تهدف الى الحفاظ على رونقة وشبابه اال انه ال فائدة ترتجى من استعمالها ما 

ايضا سيكون ضارا ويؤدي الى لم تدلك لتمتصها البشرة بشكل جيد ولكن التدليك 

نتائج عكسية اذا تم بطريقة عشوائية فيسهم في ترهل للوجه وارتخائه بدال من 

الحفاظ على تماسكه وشبابه لذا ينبغي ان يتم التدليك بواسطة تمارين معينة تتخذ 

فيها تقاطيع الوجه وضعيات مختلفة ونشيرهنا الى ان السيدة قد تجد صعوبة بتنفيذ 

رين في بادئ االمر وتشعر ببعض االلم جراء تحريك عضالت الوجه هذه التما

 ‚بطريقة غير معهودة

انما مع المواظبة على التمرين والقيام به بشكل منتظم مع استخدام الكريم المالئم 

ستصبح هذه التمارين سهلة وبسيطة وستكون نتائجها ايجابية لدرجة غير متوقعة 

ل مبكر النها تؤخر عالمات الشيخوخة قدر ويستحسن البدء بهذه التمارين بشك

 ‚االمكان

ولكن في حال ظهرت عالمات او بقع على الوجه عندها يجب تخفيف ممارسة 

 ‚التمارين بشكل واضح

ـــ التمرين االول: ارسمي بواسطة الفم حرفا بشكل بيضاوي مع شد الشفة لعليا 

لعضالت العليا نحو االسنان وثم من دون ان تحركي فمك ابتسمي باستعمال ا

للوجنتين وفي الوقت نفسه اطبقي جفنيك واضغطي عليهما واآلن يمكنك البدء 

 :بتدليك الوجة بكريم منشط بقوة ودون خوف باتباع ثالث خطوات

ال تغيري بوضعية الوجه واستعملي رؤوس اناملك لرسم دائرة كاملة حول العين 

مر فوقهما ثم تنزل الى جانب العين تبدأ من الزاوية الداخلية العليا بين الحاجبين لت

حيث التجاعيد وصوال الى الداخل فصعودا نحو نقطة االنطالق وكرري هذه الخطوة 

مرات 10حتى  5من  ‚ 

وبعد فترة قصيرة من االستراحة عودي الى الوضعية ذاتها ومرري رؤوس 

االصابع بخفة على االنف باتجاه االسفل خمس مرات ثم دلكي محيط الفم برؤوس 

اصابع يد واحدة فقط على شكل دائرة تنطلق من اليمين ثم خمس مرات اخرى على 

شكل دائرة تنطلق من اليسار وبنفس الوضعية السابقة ضعي رؤوس اناملك على 

اعلى االنف ومن ثم دلكي صعودا باتجاه اعلى الرأس هذا التمرين يحافظ على 

ويجعله متماسكا ومشدودا الجزء االعلى من الوجه ومنطقة العين والفم والخدود 

يقيه تدريجيا من ترهل الجلد والعضالت وبالتالي يمنح البشرة لونا اكثر حيوية 

 ‚واشراقا
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ـــ التمرين الثاني: هو خاص بالجزء السفلي من الوجه ويبدأ بضم الشفتين نحو 

الداخل وترك الفم مفتوحا بمقدار نصف سنتيمتر بعد ذلك ابتسمي ابتسامة عريضة 

مكان وكأنك تودين ايصال شفتك السفلى نحو االذنين وبذلك تصبح المنطقة قدر اال

السفلى من الوجه مشدودة وما عداها متحركا عندها استعملي اصابع يديك االثنتين 

وبحركات دائرية بدءا من منتصف الذقن صعودا نحو االذنين ثم انزلي بالحركات 

ين عشر مرات مع مالحظة اال الدائرية نفسها نحو منتصف الذقن كرري هذا التمر

 ‚يتحرك الجلد تحت اصابعك حتى يكون التمرين صحيحا

ـــ التمرين الثالث: وهو مخصص للرقبة بحيث تبقى عضالتها مشدودة وجلدها 

ضعي ابهامك تحت ذقنك مباشرة وارفعي لسانك باتجاه سقف حلقك حتى ‚ املس

بقاء اللسان مرفوعا داخل تشعري ان عضلة الذقن قد شدت بعدها انزلي ابهامك مع 

الفم وشدي عنقك نحو االعلى لجهة اليسار ثم كرري هذه الحركة ببطء نحو جهة 

 ‚اليمين

واآلن ضعي اصابعك عند قاعدة العنق ودلكي بنشاط نحو االعلى باتجاه الفك وفي 

الوقت نفسه استمري في تحريك عنقك يسارا ويمينا وتظل حركة االصابع على 

ل تحركهاكامل الرقبة خال ‚ 

ـــ التمرين الرابع: وهذا التمرين له نتائج مبهرة في وقاية وتمليس الخط العلوي 

للشفاه فهو يقلل من الخطوط والتجاعيد حول الفم ويقوي العضالت المحيطة به 

 ‚ويشدها ويعطيها انطباعا باكتناز الشفتين

ع االبتسامة اما الخطوة االولى منه فتبدأ بضغطك على شفتيك معا بخط مستقيم م

قليال بعدها باشري التدليك بحركات دائرية صغيرة حول الفم باستخدام السبابة من 

كلتا اليدين في الوقت نفسه ابتداء من وسط الشفة العليا ومن ثم حول الفم باتجاه 

االسفل وصوال الى منتصف الشفة السفلى ابقي شفتيك مشدودتين اكثر فأكثر حتى 

ل فمكتشعري بخدر او دغدغة حو ‚ 

اما الخطوة الثانية فتبدأ مع رسم حركة صغيرة كأنك تتجهزين لقبلة من وسط الشفة 

حول الفم بواسطة السبابة نحو االعلى ويمكنك ممارسة هذا التمرين مع او دون 

 ‚التدليك كلما رغبت بذلك حتى اثناء مشاهدتك للتليفزيون او ثيابك بأعمال المنزل

بعض زوائد الجسم التدليك أسلوب سهل للتخلص من  

قد تبحث المرأة عن حلول لمنطقة البطن وذلك من خالل التدليك الذي يطرد اإلرهاق 

والضغط إلى إزالة االنتفاخ إذ ترتبط آالم البطن والغازات بالقلق الذي يسبب 

 .اضطرابات هضمية

ليس هذا فحسب فعندما تصبح المرأة قادرة على التنفس بشكل صحيح وعلى التحكم 

فعاالت التي قد تواجهها المرأة في حياتها اليومية فهي بالتالي تستطيع ان باالن

تخسر الزوائد المتناثرة في منطقة البطن بسهولة ويسر. فهناك تمارين وأساليب 

فمثال … هذا المجال للتدليك يمكن القيام بها من دون الحاجة الى اختصاصيين في

يمكن للمرأة التمدد على ظهرها ومن ثم تقوم بتدليك بطنها بحركة دائرية عبر 

 .أصابع يديها وذلك بعد ان تضيف القليل من الكريم المنحف

والبد ان تلتفت المرأة الى ان التدليك في منطقة البطن البد ان يتم بهدوء 

ساعة الى جانب تدليك األماكن التي عبرحركات دائرية كبيرة وذلك باتجاه عقارب ال

تؤلم المرأة وهي عموما األماكن التي تتجمع بها الزوائد. وان لم تفلح هذه الطريقة 
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فيمكن ارتياد النوادي الخاصة التي تقدم التدليكات الخاصة للعناية بهذه االنتفاخات 

صريف والتي تضم انواعا عدة من العالجات بدءا من التدليك بالمس الى جلسات ت

المياه والملح وأخرى جلسات كهرباء بواسطة اآلالت على انواعها بهدف تسهيل 

لذا فعليك ياسيدتي القيام بخمس جلسات … عملية التخلص من الشوائب والزوائد

 .على األقل لتالحظي النتيجة

وللحصول على بشرة متماسكة وملساء يمكنك استخدام أنواع الكريمات ذات 

ل ما هو غني بالكافيين والسيروم الذي يشد البشرة ومنها ما الفعالية السريعة مث

يحتوي على عناصر بحرية منحفة ومصرفة للمياه والملح ليعطي مظهرا متماسكا 

وهو … للبشرة، وهناك مراهم غنية بالكوالجين وااليالستين ايضا لمحاربة الترهل

ومن بعض التشققات ما قد تحتاجه أية امرأة إذا أرادت ان تتخلص من وزنها الزائد 

 .التي قد تصاحب صاحبات الوزن الثقيل

 :متى يدلّك

يوصي أن يكون مساج الّزيت في الصباح قبل أن تأخذ الحّمام الدّافئ أو الدش أو 

قبل النوم. من األفضل ان يسمح للزيت حتى يمتصه الجلد وذلك بترك فترة حوالي 

قت للتغلل خالل الجلد وإزالة كل دقيقة قبل االغتسال أو الحّمام . وهذا يعطيه و 20

  .الّشوائب
 

 :الّزيوت لالستعمال

يوصى باستخدام زيت الّسمسم بسبب صفاته الخاّصة . فزيت الّسمسم المعصور 

بارداً هو االنسب لعمل مساج منشط للجسم وملين للجلد ويعطي البشرة لمعاناً غير 

, بسبب أثره البارد , متوقعاً,البعض يفضل أستعمال زيت جوز الهند في الّصيف 

الذي قد يكون أكثر رغبة , خصوًصا في جّو أدفأ . إنّه مقترح ان تجرب زيت 

الّسمسم فله نتائج ايجابية كثيرة وستدهش من االحساس الذي تشعر به بشكل عام 

  .ومن النتائج التي تحصل عليها
 

 :كيف يعالج زيت الّسمسم

ذلك بصّب زيت السمسم المعصور يجب ان تعالج زيت السمسم المخصص للتدليك و

درجة أي نقطة غليان  100حديثاً في قدر و تسخينه على حرارة منخفضة إلى 

الماء . يمكن معرفة وصول الزيت الى تلك الحرارة بإضافة قطرات ماء للزيت ويبدأ 

بالتسخين وعندما تبدأ قطرات الماء بالتبخر فان ذلك يعني وصول الزيت الى درجة 

يجب ان يكون تسخين الزيت تدريجيًّا . عند ذلك يترك الزيت ليبرد  غليان الماء.

 . وعندما يبرد تماماً يعاد الى وعائه السابق ويكون جاهزاً لتدليك

 : تدفئة الزيت لالستعمال

مل أو أقّل ( في وعاء  50قبل أن تبدأ مساجك توضع كمية من الزيت ) حوالي 

إبريق ماء ساخن جدًّا لكي يسمح للزيت  ّصغير الذي يمكن أن تضعه في سلطانيّة أو

أن يسخن لدرجة تقبله على ان اليكون حاراً لدرجة تحرق الجلد. كبديل , يمكن أن 

تضع زجاجة الّزيت في وعاء أكبر تحتوي ماء ساخن و تتركت هناك لفترة حتّى 

  . يكون الزيت دافئ . بمجّرد أّن يكون دافئ , أنت جاهز أن تبدأ مساجك
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التدليك أين يعمل : 

يفّضل بعض النّاس أن يعملوا مسابحهم في الحّمام عادةً , و هو مستحسن لتجنب 

سكب الزيت على المفارش.وفي فصل الشتاء يفضل ان يكون هناك بخار ماء في 

الحمام وذلك بفتح الماء الحار حتى يتكون بخار داخل الحمام ألن ذلك سيساعد على 

ل الجلد إلعطاء مفعول أفضل. اما التغلل داخفتح مسامات الجلد والسماح للزيت ب

 داخل الغرفة فقد يستخدم السخان أيًضا

 

 

 

 
 :كيف يعمل التدليك

يدلك الجلد باليد حتى  تخلع المالبس تماماً ويصب الزيت في راحة اليد ثم
يترك  يمتص الجلد الزيت ويكرر ذلك عدة مرات حسب الحاجة مع مالحظة ان

بل االغتسال بماء دافئ. وتستخدم حركات فرصة للجلد ليمتص الزيت ق
المساجالدائرية على المناطق والمفاصل الدائرية كاألكتاف والمرافق والوراك 

ويربت على العظام الطويلة والمناطق المستقيمة كالرقبة  والصدر والبطن ،
تدلك كذلك برفق اآلذان وفروة الرأس مع مالحظة . والسيقان واالذرع والفخاذ

والتدليك بشكل دائري لجلدة الرأس.  الزيت على فروت الرأس زيادة كمية
القدم باسخدام الضغط  على األقدام يجب ان تعطى وقتاً كافياً لتليك باطن

اصبع على  باالبهام على جميع المناطق وال تنسى بين األصابع وان تدلك كل
ا ( للّشطف  20حده. وبعد  دقيقة يوخذ حمام ساخن ) غير ساخن جدًّ

الشوائب المظهرة من قبل الزيت . و إذا سمح الوقت, فإن االستحمام  ابعيدً 
 .الى نتيجة أفضل لفترة طويله يؤدي

 
 

 

 

 والعوارض المتعلقة بكّل منها المسارات

 الكبد:  مسار

 ضعف الشهية، ضعف في منطقة الكبد،
 حدة الطبع، إعتام عدسة العين، تورم األرجل،

 تطبل البطن، بول قليل مصفر.

 ار المرارة:مس

 صداع، حدة الطبع، حساسية، سهولة اإلصابة 
 بالكدمات، مشاكل العيون، نقصان الشهية، 

 إسهال أو إمساك.

 الثالثي:  المسّخن
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 طنين األذن، ضعف السمع، اإلرهاق، عسر الهضم،
 مشاكل التنفس، التنّبه الزائد، المشاكل البولية.

 ناظم القلب:

 رشح، أيدي متعّرقة، الخفقان، الذبحة الصدرية، ال
 تخّلف عقلي، خوف المرتفعات، األرق.

 مسار الكلية:

 مشاكل الحيض، إسهال، احتباس الماء،
 الّسمنة، أقدام باردة، اشتهاء الحلويات، 

 عسر الهضم، إرهاق مفرط.

 مسار المثانة:

 صداع، رقبة متيّبسة، آالم الظهر، 
 عصبية، قلق، حصر نفسي وانزعاج،

 ثاؤب، أيدي مرتعشة.تبول متكرر، ت

 مسار األمعاء الرفيعة:

 انتفاخ البطن، صداع، طنين األذن،
 ضعف تروية األرجل، عسر هضم،

 إمساك، الشعور بالبرد.

 مسار القلب:

 مشاكل التنفس، توّرم الحلق، آالم المفاصل،
 مشاكل تناسلية، تململ، ضجر، ضعف،

 عرق ليلي.

 مسار الطحال:

 األطراف، أيدي ساخنة،بشرة محمرة، خفقان، ضعف 
 أنف متورم، أرق، تعرق مفرط.

 مسار المعدة:

 شفاه جافة، زيادة أو نقصان شهية، ثقل األطراف،
 تورم البطن، بشرة مصفرة، تقيحات بالفم.

 مسار األمعاء الغليظة:

 إمساك، إسهال، آالم األسنان، صداع، تقرح الحلق،



 

 17 

  برودة الكتفين، سهولة اإلصابة بالزكام.

 ار الرئة:مس

 آالم الكتفين، نفس قصير، سعال، برودة األيدي
 واألقدام، جفاف الجلد، انخفاض الطاقة، العصبية،

 أيدي ساخنة، التململ.

 
 

 

 تدليك المنعكسات
 

  :(01) الجيوب

قنية تباستخدام  بعد إحماء اليد ابدأ عند أسفل الخنصر ودلك كال من األصابع نحو األعلى
  الزحف

( 0العينان  2):  

ى للسبابة عميق ثالث أو أربع مرات على السالمى األول استخدم بعد ذلك إبهامك لتطبيق دوران
  وكرر األمر على اليد األخرى.

 
 التدليك الكامل لليدين

 

2ت اليدين يستغرق سنعرض اآلن تدليكا كامال لمنعكسا   : دقيقة  5
 على اليد اليمنى أوال ثم كرر األمر على اليد اليسرى  دلك كل منعكس . 
 تدليكها أوال كما تعلمنا سابقا. ال تنسى إحماء اليد التي تريد  

 اليدد اليمندى بشدكل كامدل ثدم صدر  مزيدد عند معالجة حالة ما ، عليك أن تحاول تددليك 
 ئمة لتلك الحالة .من الوقت على المنعكسات المال 
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  تدليك المنعكسات :

 

( 0الرئة  1):   

 

 
 . دلك منعكس الرئة على راحة يدك من خط الحجاب إلى قاعدة األصابع

 
  

  )02 : (الرئة

  

 . دلك منعكس الرئة على ظاهر اليد باستخدام إبهامك أو السبابة
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( 0الجيوب  3:)  

 

  الخنصر ودلك كل إصبع بدوره أبدأ بأسفل استخدم تقنية الزحف لتدليك منطقة الجيوب

( 0العين  4: )  

األولى للسبابة مباشرة استخدم اإلبهام للضغط بعمق بطريقة  يوجد منعكس العين تحت السالمى
  . الدوران ثالث أو أربع مرات

 

( 0األذن  5: )  

غط اليدين استخدم اإلبهام للض يوجد منعكس األذن تحت السالمى لإلصبع الوسطى في كال
  بعمق بطريقة الدوران ثالث أو أربع مرات

 

) العنق 0والغدة الدرقية    ب (: –أ  6

( 0دلك أسفل اإلبهام  6( 0أ( وتابع الدوران حوله    باستخدام أسلوب الزحف ب( 6

 

( 0العصعص  7:)  

  الفقري اضغط بقوة باألصابع األربعة ليدك األخرى  يقع منعكس العصعص في أسفل خط العمود

 

 : حوض وعرق النساالورك وال
المنعكسات الورك والحوض وعرق النسا في ظاهر اليدين أسفل الخنصر لالتصال  توجد نقاط

  المنطقة اضغط باألصابع األربعة ليدك األخرى على الحافة الخارجية لليد التي تدلكها . بهذه

 

( 0العمود الفقري  9:)  

الفقري من أسفل اليد إلى الحافة العمود  من إبهام اليد األخرى بأسلوب الزحف على منعكس
  الخارجية إلبهام اليد التي تدلكها .

 

( 1الدماغ  0:)  

  اضغط بقوة على أعلى إبهامك باليد األخرى 
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  /:(11) الكتف

المنعكس مع  استخدم اإلبهام للزحف إلى أعلى الخنصر ابتداء من خط الحجاب ويتداخل هذا
  منطقة الجيب .

 

( 1الركبة والمرفق  2:)  

الشكل الصغير في ظاهر اليد أسفل الخنصر ويوجد بين خطي  قع هذا المنعكس المثلثي
  المنطقة بأصابع اليد األخرى . الحجاب والخصر ، ازحف على

 

( 1منطقة المعدة  3:)  

  راحة اليد اليسرى فقط لمالمسة المعدة والبنكرياس والطحال. ازحف بإبهامك على

 

( 1األمعاء ال   ب (:-أ 4

)ازحف بإبه 1امك على راحتيك بالعرض كما هو مبين تدلك في اليد اليمنى  الكبد والمرارة  أ(4
) والصمام للفائفي األعوري القولون الصاعد والمستعرض بينما تالمس في 1اليد اليسرى  ب ( 4

  نقاط منعكسات القولون المستعرض والنازل السيني .

 

) الجهاز 1البولي  5:)  

منعكسات المثانة دلك القسم  مثانة والحالب والكلية لمالمسةيضم الجهاز البولي منعكسات ال
إلى أعلى اليد نحو أسفل السبابة  اللحيم من اإلبهام نحو األعلى باستخدام تقنية الزحف تابع

  وذلك يدلك أيضا الحالب.

 

فوق الحالب تابع تدليك القسم اللحيم من اإلبهام إلى أن تصل إلى خط  يوجد منعكس الكلية
دورانا عميقا في هذه المنطقة لتدليك الكلية سو  تالمس أيضا الغدة الكظرية  طبقالحجاب 
  فوق الكلية داخل الخط الجانبي التي توجد

 

) \الرحم  1البروستات  6:)  

البروستات على الحافة الخارجية للمعصم تحت اإلبهام المس هذه المنطقة  تجد منعكس الرحم
  باإلصبع الوسطى ليدك. بالضغط عليها

 

) \المبيض  1الخصية  7:)  

الخصية على الحافة الداخلية لليد أسفل  \منعكس المبييض  استخدم اإلصبع نفسه لتدليك
  الخنصر وأمام عظمة الرسغ .

 

  :بوق فالوب  األسهر 

تابع العمل حول  تطوق نقاط المنعكس هذه الرسغ مثل السوار وعندما تدلك المبيض الخصية
  األسهر باستخدام األصابع األربع ليدك.\ب الرسغ لمالمسة بوق فالو 
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*****************************************+*****************************

 ***************************************** 

 نقاط التدليك بالكامل

 :6–بي  أسنقطة تدليك 

لحالة  تستعمل العاطفية. التقلبات 

داخل الساق  على  الموقع:

فوق أربع أصابع  بعرض األوطأ، 
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 رأس عظم الكاحل، على ظهر عظم الساق.

 ال تستعمل هذه النقطة أثناء حمل. :تحذير 

 .تفكيرالو قلقالاألكثر من الالزم و من الخوف. تشفي والطيش ويخفف التوتريهدّئ  التأثيرات:

 

================================ =================== 

 :4–نقطة تدليك كي 

 تستعمل لحاالت التقلبات العاطفية .

 السفلي الجزء  بموازاة ، لعرقوب اعلى داخل القدم، قرب  الموقع:

 لعظم الكاحل.

: احذر من تدليك هذه النقطة عندما تكون هناك هاالت التحذير 

 سوداء تحت عيونك .

 الخوف والخجل .اإلرادة وتبدّد  تقّوي التأثيرات:

 

============================ ======================= 

 6-نقطة تدليك كي 

 الكاحل. مباشرة تحت منتصف عظم القدم فوق تقوس  الموقع:

جسم الخوف األكثر من  التأثيرات على تخفف من  التأثيرات: 

 الالزم. تحّسن رؤية.

 

================================ 

 

 5-تي بي 

 (5 البّوابة الحدودية الخارجية )مشعل ثالثي االسم:

إبهام على الذراع األوطأ، على الجانب األعلى، عرضي  الموقع:

بين العظام وأوتار  الثغرة الرسغ. في المنتصف، في  تحت طوية

 العضل.
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 تعبير وحّساسية زيادات إلى المشاعر. التأثيرات: 

 

 

============================ ====================== 

 3-نقطة تدليك ليف 

 بعرضالي ني. هي حوبين إصبع القدم الكبير وإصبع القدم الثا على القدم، على الخطّ  الموقع:

 ر هناك.الكآبة الواضحة، حجم طرف إصبع الذي أنت تستطيع الشعو من الحافة، في ثالث أصابع

 عكس عقارب الساعة  ردلك هذه النقطة بالضغط عليها وبالتدوي :االستعمال

 التدلك هذه النقطة عندما تكون طاقتك منخفضة أو ضعيفة . التحذير:

  .الكآبةيل الغضب المكبوت ووتز تريح النفس  التأثيرات:

 

 

========================= ===================== 

 

 

 

بعرض أربع أصابع تحت على جبهة الساق،  الموقع:

بين عظم الساق  الثنية في  الركبة من الخارج 

قد تحدّد مكانه مستوى  وعضلة الساق. ما يفشل بأنّك

 بعض الّشيء على الساق.. واطئ أيضا

هذه النقطة وأنت في حالة إعياء  لال تستعم التحذير: 

 التأثيرات:

 وتخفف من القلق والتفكير أكثر من الالزم . تزيد في الطاقة والتركيز  

 

http://almisbar.scs-net.org/scripts/ata/urltrs.dll?lang=arb&options=abbr&options=translit&ataTheme=0&atastate=1&urlTarget=http://eclecticenergies.com/acupressure#LIV-3
http://almisbar.scs-net.org/scripts/ata/urltrs.dll?lang=arb&options=abbr&options=translit&ataTheme=0&atastate=1&urlTarget=http://eclecticenergies.com/acupressure#LIV-3
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================ =========================== 

 

 

نقطة  اإلبهام، بين تحت الثنية الرسغ، في  عظمعلى جانب  الموقع:

 جس النبض والوتر .

 روحي الفراغ  والشوق اإلحباط للحزن، مشاعر  التأثيرات:

 وللسعال والربو وتطرية الجلد .

 

============= =================================== 

 

القدم الكبير، في الزاوية السفلية للمسمار في  على إصبع الموقع:

 األخرى. جانب أصابع القدم

 والثقة بالنفس واحترام الذات .، تقوية اإلرادة  :التأثيرات 

 

 

 

=================== ============================ 

 

 

حجم وب، الثنية السفلي لألذن، وراء شحمة األذن، في  في الجزء الموقع:

 طرف إصبع.

تجاه اآلخرين الذين يتحدثون عنك وتجعلك  كتخفف من حساسيت التأثيرات: 

 تتقبلهم  

 

 

====================== ======================= 
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الكتف والعضلة ذات  عضالت بين  الثنية  على العضد، في  الموقع:

 الكتف(. الرأسين )تحت عضلة

ولالنفتاح إلى والشوق، فراغ داخلي  اإلحباط للحزن، مشاعر  التأثيرات: 

 . )أيضا للسعال والربو. ( الداخل 

 

 

=========================================== ===== 

 

 

على قّمة الصدر، تحت الكتف. تحت نهاية عظم الترقوة،  الموقع:

 بجانب العضلة. 

أيضا للسعال  و واالنفتاح الى الداخل للفراغ الداخلي  التأثيرات:

 والربو. 

 

 

 

 

 

 

 

 على إصبع القدم الرابع، في الموقع:

)لذا قرب للظفر الزاوية الخارجية 

 إصبع القدم األصغر(.

، والتركيز  لتقوية اإلرادة  التأثيرات: 

 والتخلص من الغضب والخجل .
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==================================================== 

 

 

 في المرفق.  الطية نهاية  النقطة واقعة في

 الطريقة : دلك هذه النقطة بعكس عقارب الساعة 

في و جلدك أ وجهك  يحمر  وعندما ، بالحرارة   تشعر عندما هذه النقطة فقط  استعمل التحذير:

 . ةضعيفة أو منخفض تكون طاقتك  عندما ذلك  ال تستعمل حاالت  الغضب 

األكثر من الالزم. التأثيرات على جسم الغضب تخفف من  التأثيرات:

  

 ================================================ 

 

 على الجانب األعلى لليدّ، على الموقع:

الشبكة بين اإلبهام والسبابة. لتحديد 

قاعدة  تحت  اضغط اإلبهام ، المكان 

واقعة على أعلى نقطة  السبابة. النقطة

 ال تستعمل هذه النقطة أثناء حمل. حذير:الت في نهاية الثنية من نتوء العضلة، 

 تزيل الحزن وتسكن النفس . التأثيرات:

 

 .وراء اإلبهام بجانب العظم في الثنية  الموقع:

 تشفي التأثيرات على جسم الحزن األكثر من الالزم. التأثيرات: 

 

 

 

 

=============================================== 
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 .بين وتري العضل الثنية نخلة الرسغ، في  على منتصف جانب الموقع:

 عكس عقرب الساعة على هذه النقطة. دلك بإصبعك :االستعمال

 ذلك عندما تكون طاقتك ضعيفة . لال تستعم :تحذير 

 على جسم البهجة أو العاطفة األكثر من الالزم. تخفف من التأثيرات  التأثيرات:

  عصبية أيضا.التضعف 

================================= 

التي  الثنية مباشرة أمام قناة األذن. هي في  قرب األذن، الموقع:

 عند فتح الفم تشّكل 

لكسب البصيرة  تفيد النقطة  هذهمن استعمالها   رال تكث التحذير: 

 فقط.

 والتناغم مع اآلخرين . التركيز  التأثيرات:

 

 

==================================

================== 

إصبع  قرب الرسغ، على جانب خنصر اليدّ. هو عرض الموقع:

 . الثنية تحت طوية الرسغ، في 

 ، التركيز  تزيد من  التأثيرات:

 ارات .واتخاذ القرار الصحيح من بين عدة قروضوح العقل 

 

 

 

 

 نقاط التدليك
 



 

 33 

  

 

 

 الضغط على هذه النقطة :

 والخجل  حدة الغضب ويقلل من  وقوة اإلرادة التركيز  يحسن من   

========================================= 

=== 

  

 

 

  الضغط على هذه النقطة

 لتقوية اإلرادة والثقة بالنفس واحترام الذات 

==================================== 

  

 

 

 تقوي اإلرادة وتبدد الخوف والخجل 

فقط عند  يتعب القلب استخدمها النقطةتحذير : الضغط الكثير علي هذه 
 حول العين غامقةوجود دوائر 
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 والنظر الرؤيةيبعد الخوف ويقوي  الضغط عليها 

=========================================
====== 

 

 رقبتك اثن ساعدك بيدك نحو 

   الّساعة عقارب اتّجاه بعكس  إصبعك حرّك  

 وجهك أو الغضب مصدرها  بحرارة شعرت إذا إال النقطة هذه تستخدم ال
 احمر

 ضعيفة طاقتك كانت إذا تستخدمها وال ساخن وجلد

 

  

 

 

   يهدأ:  النقطة هذه على الضغط
 الحزن ويبعد  النفس

 للحامل تستخدم ال:  مالحظة  

  

=========================================
====== 

  

   

 

 

 ومتي الذات وتقدير احترام علي المسارات تحفز  
 عنهم تبتعد ومتي اآلخرين  تشارك

http://eclecticenergies.com/acupressure/points.php#LI-11
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=========================================
====== 

 

 ال والهدوء للسكينه و  الغضب تقلل النقطة وهذه الساعة اتجاه عكس حرك
 الضعيف والجسم للمسارات تستخدم

 الغضب من والسخونة بالحرارة تشعر حينما فقط

 الحادة والنقاشات

=========================================
===== 

 

تريح النفس وتخفف من  الساعة عقارب عكس والتدليك بالضغط وتستخدم
 الغضب المكبوت والكآبة 

 
=========================================

========= 

 

 

  

 

 

 

 باالله أو باإلبهام اضغط

http://eclecticenergies.com/acupressure/points.php#LIV-2
http://eclecticenergies.com/acupressure/points.php#LIV-3
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 بالجوهر   االتصال ولتقوية والضغوط االفكار كل من الداخلي لالستفراغ 
 ايضا والكحه الربو من ولتتخلص الداخلي الروحاني

 

=========================== 

     

 والخسارة األلم مشاعر من جسمك تخلص   

  من وتزيد الحبيب وفقد   

 الكحة من والتخلص للجوهر الداخلية بالقيمة االتصال  
 والربو

 

 

===================================== 

  

 اليد راحة عن بعيد وإبهامك مرفوعة يدك ابق 

 بالصورة كما اإلبهام مسار  علي الضغط تخفف حتى

  النقطة هذه تؤثر تضغط حينما باألوتار ستشعر

 الحزن من تخلصك

 

 

 باإلبهام المتصل الوتر بين بالنقطة تشعر حتى غطاض
  ينبض الذي والشريان

 أيضا اضغط النقطة هذه فاعلية من تزيد وحتى اضغط
 نقطة علي

 والخسارة والندم باإلحباط الشعور من تخفف
 والكحة الربو من وتخفف الجلد  تطري..بالحب

=========================================
=== 
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 عقارب عكس الوسطى إصبعك حرك المرفق وبوسط اليد راحة تحت
 الساعة

 : النقطة هذه على الضغط

 والحب مشاعر من ويزيد المتطرفة والمشاعر عصبيهال يقلل

=========================================
== 

 : األذن قناة أمام

 عليها تضغط ال لكن البصيرة تكتسب حتى  اضغط 
 دائم بشكل

 اآلخرين قلوب في وما قلبك إلى واالستماع التركيز تزيد

  

 

 

 

 

 الدقيقه لالمعاء  ذكرية مسار نقطه

 : عليها غطالض

 الروحاني والصفاء الحكمه من يزيد
 وسط الصحيح للقرار والتوصل والذهني
 عند الذكريه الفحولة طاقة من ويزيد  القرارات

 الرجل

=========================================
===== 

 

 للطحال انثي مسار

http://eclecticenergies.com/acupressure/points.php#P-7
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  الداخل من الكاحل عظمة فوق اصابع اربع بعد علي

 : عليها الضغط

  

 التفكير كثرة  من خففي
 من ويقلل  والقلق والتوتر الغضب

  

ال :  مالحظة للحامل بالنسبة  لتستعم
 الدورة أثناء وللنساء   الشهرية

 

 

 المعده مسار

 عظمة تحت اصابع 4 او واحده يد عرض مقدار هي النقطه
  الركبة

 الضغط ابدا وبالظفر يد مقياس خذ بالصوره كما

 عمل بعد تفعلها ال نا وانتبه  لطيف بشكل
 المسارات تتهتك ال حتي منهك

 من يزيد القلق من والتخلص والهدوء االستقرار
 والتفكير

  

  

  

========================================= 

  

  الثالثي المسخن موقع:  األذن قناة خلف

 فيك الناس رأي تجاه حساسيتك من تحد
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=============================
======= 

  عليها الضغط

  

 آراء تجاه المفرطة ومشاعرك  كحساسيت من يخفف
 بك الناس

======================================= 

 بالصور تدليك القدمين
 
 : اوالمساج يساعدك على تدليك القدم إن

  تقليل الضغط والتوتر. 

  يساعد على تدفق الدم بصورة طبيعية . 

  ينعكس على الجسم كله بلواالسترخاء ليس للقدم فقط  يعطيك شعور بالراحة . 
 

 التقنية :
  ئعرا لماساج واالستعداد سرير ووضع القدم على وسادة كبيرة  أوالجلوس في مقعد مريح 

 
م يأو الكر قطعة قماش كبيرة تحت القدم حتى ال ينسكب الزيت أوويمكنك استعمال فوطة 

  الكرسي أور التدليك على السريعملية  المستعمل في 
 

  لدن وتطرية للجالكريم كعملية تسخي أوبتدليك بسيط بالزيت  ابدأك عملية التدلي في وقبل البدء 
 

 كما يلي :الخطوات  ولنبدأ

 
  الخطوة األولى
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  انيةالخطوة الث
 

 
 
 

  الخطوة الثالثة
 
 

 
 
 

  الخطوة الرابعة
 

 
 
 
 

  الخطوة الخامسة
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  الخطوة السادسة
 
 

 
 
 
 

 .انتهينا من المساج قد  وهكذا نكون 

 

*** 

 

 

 

 

 مع تحيات فريق الشامل الفلكي

 منتديات الشامل لعلوم الفلك وأحكام النجوم
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www.alchamel14.org 

 

 

http://www.alchamel14.org/

