ست
درس

غلط
غ

شته
حتی زانو نداشت
رختتخواب را در حاللت زانو زدن )درر صورتيکه ناراح
ی راحتی بيشتتر بالشتی زﯾرر
د) .ميتوانيد برای
شيد( مرتب کنيد
باش
زانوھا قرار بدھيد((.

درست
ت

غلط

در موقع جارو ککردن ،روی جاررو خم نشوﯾد .پشت صاف باشد
از بدن دور نشود.
و دست زﯾاد ز

شستن
نش
دلی تکيه بدھييدّ .بھتر است زانو ھا کمی از مفصل ران باال
ال بعقب برده و به پشتی صند
موقع نشستن ،،باسن را کامال
در م
التر قرار گيرند و تقرﯾبا"
مساوی
گر می اندازﯾد تتوجه کنيد که ووزن بدن بطور م
شد .اگر ﯾک پا را روی پای دﯾگ
ن لبه صندلی و پشت زانو باش
شت فاصله بين
به اندازه سه انگش
حافظی کنيد .و خصووصا" از خوردن خوراک روی زم
ی
ستن خدا
ن تقسيم شودد .با زمين و رووی زمين نشس
بين دو طرف باسن
مين پرھيز کنيد.

خووابيدن
سن که
قدر نرم باشد ککه اجازه بدھد شانه ھا و باس
باشد .تشک باﯾد آنق
.
شکی استفادهه کنيد که نه زﯾﯾاد سفت و نه زﯾاد نرم
برای خوابيدن از تش
ی
ن توصيه
روی پتو روی زمين
دن ھستند در آن فرو بروند و آنقدر سفت بااشد که بتواند زﯾر کمر و پاھا را کامال پر کند .خوابيدن ی
سننگينترﯾن نقاط بد
ميشود.
ن را پر کند را نندارد و باعث دررد در شانه ھا و مفصل ران م
ی بلندﯾھای بدن
مين سفت قابلييت اﯾنکه پستی
شود زﯾراکه زمي
نميش
سنتی پنبه ای ررا بعلت اﯾنکه بععد از
ھمچنين تشکھای س
ن
اﯾن مطب
ه نميشود .ن
طبی بعلت سففت بودن توصيه
شتر تشکھای ط
بر اﯾن اساس ،بيش
نمی نماﯾد.
ده باشند "جا" می اندازند را نيز توصيه ی
ﯾکباار استفاده ماننند بالشتی که روی آن خوابيد

راه رفتن
ه
شته
کتانی و ﯾا کفشی ککه حدود ﯾک تا دو سانت لژ ددر جلوی پا داش
ی
ثل کفش
موقع راه رفتن ))راه پيمائی( ازز کفش راحت ببدون پاشنه مثل
در م
بلند خصوصا" با پاشنه فلزی خوددداری
ھای پاشنه د
شته باشد استففاده کنيد .از پپوشيدن کفشھ
شد و دو تا چھارر سانت پاشنه الستيکی داش
باش
می شود .اگر کمر درد و ﯾا زاانو درد
)تمام روز( توصيه نم
م
مدت طوالنی
د .پوشيدن کففش ھاﯾی که کف آنھا نازک و ﯾا چرمی ميبااشد برای ت
کنيد
سعی کنيد ی
ھيز کنيد .در مووقع راه رفتن س
ه راحت( در خاارج از خانه پرھ
دارﯾﯾد از پوشيدن ددم پائی )اگر چه
روی سطح صاف رراه بروﯾد .راه رففتن روی
م راه
راه بروﯾد .بھنگام
روی آسفالت و ﯾا زمين چمن ه
سعی کنيد ی
سنگ ،سيمان و ککاشی باعث برروز و ﯾا تشدﯾد درد کمر و زانوو ھا ميشود .س
سبيده باشد .از پوشيدن کفش
ش مھار شده و کفش بپا چس
د کامال" در کفش
رفتن پای شما باﯾد
ن
شھای گشاد پپرھيز کنيد.

ستادن
ايس
ھر چند
ھيد و پاھا را ھ
سم دﯾگری به بللندی  ١٠تا  ٢٠سانت قرار بدھ
ک پا را روی چھاار پاﯾه و ﯾا جس
صورت امکان ﯾک
موقع اﯾستادن در ﯾک جا در ص
در م
ی پا
کمی بجلو بدھييد بطورﯾکه سننگينی بدن از رووی پاشنه ھا ببه قسمت نرمی
ن بدن خود را کم
قه ﯾکبار جا بجاا کنيد .در غير اﯾن صورت وزن
دقيق
مو
چک باﯾد سر پا باﯾستيد )مثل مغازه دار ،معلم
ﯾک محدوده کوچ
ل شما بنوعی است که در ک
شود .اگر شغل
شتان منتقل ش
بين گودی پا و انگش
نت
ضخامت حداقل ٢
ت
فومی و الستيککی به
غيره( زﯾر پا از ﯾک سکوی چوبی و ﯾا صفحات فو
سانت استفاده کنييد.
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