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જે લોકો કસરત કરવાનો સમય ન ફાળવી શકતા હોય તેમને માટે રોજેરોજના કામની માનસિક તાણ ઓછી કરવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય શ્વાસ
લેવાની કસરત હોય છે. શ્વાસની કસરત ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં કરી શકાય છે. ખૂબ ઓછી પ્રેક્ટિસ કરતાં જ તેની હથોટી બેસી જાય છે
અને શ્વાસની કસરત કરતાં જ માનસિક તાણ ઘટવા લાગે છે. યોગમાં તેને પ્રાણાયામ કહે છે.
નિષ્ણાતોના અભ્યાસ અનુસાર કોઈ પણ સ્થિતિમાં જ્યારે મગજ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું હોય તેમ લાગે અને આગળ શું કરવું તેની સમજ
ન પડે. કામમાં સાવ ડૂબી ગયા હોઈએ તેવું લાગે તો શ્વાસની કસરત તરત કરી લેવી જોઈએ. ઊંડા શ્વાસ સાથે શ્વાસની કવાયત કરવાથી
તરત જ શરીર અને મગજ બંને હળવા ફૂલ થઈ જવા લાગે છે. એ પછી સમગ્ર પરિસ્થિતિ અચાનક જાણે કે સ્પષ્ટ બની જાય છે. કામ
હવે શી રીતે આગળ લઈ જવું અને શી રીતે સફળ બનાવવું તેની સમજ પડવા લાગે છે.
કામમાં મૂંઝવણ થવા લાગે અને હતાશા થાય ત્યારે શ્વાસની કસરત ઉપયોગી
શ્વાસ લેવાની કવાયતથી શરીરને ભરપૂર પ્રાણવાયુ મળવા લાગે છે. પ્રાણવાયુની ભરમારથી માથાનો દુખાવો મટી જાય છે, થાક ઊતરી જાય
છે, હતાશા અને નિરાશા દૂર થઈ જાય છે, ઉત્તેજના અને વધુ પડતા વિચારની બેચેની દૂર થઈ જાય છે. રાત્રે સૂતાં અગાઉ શ્વાસની કસરત
કરવાથી ઊંઘ વહેલી આવે છે અને થોડી જ વારમાં ગાઢ ઊંઘ આવી જતાં મગજને ખૂબ રાહત થાય છે.
શ્વાસની કસરત કરવાની હથોટી આવી જાય પછી ગમે તેવી સ્થિતિમાં મૂંઝાઈ જવાતું નથી અને દરેક મુશ્કેલીનો અગાઉ કરતાં વધુ
સહેલાઈથી વધુ સ્વસ્થતાથી ઉકેલ લાવી શકાય છે.
શ્વાસનની કસરત ખૂબ સરળ છે. નિરાંતની સ્થિતિમાં ઊભા રહો અથવા બેસો. ધીમેધીમે નાક વડે ઊંડો શ્વાસ લો, મનમાં પાંચ ગણાય એટલો
સમય શ્વાસ અંદર લેતાં રહો. ત્રણ ગણાય ત્યાં સુધી શ્વાસ રોકી રાખો. પછી ધીમેધીમે મનમાં આઠ ગણાય એટલો સમય મોં દ્વારા
શ્વાસ છોડતા રહો. દસથી પંદર વખત આ સમગ્ર ક્રિયા કરતા રહો.
શ્વાસ અંદર લેતી વખતે પહેલાં પેટનો ભાગ ફૂલવા દો પછી છાતીનો ભાગ ફૂલવા દો. શ્વાસ છોડતી વખતે છાતીનો ભાગ ઢીલો છોડો
અને પછી પેટ અંદર ખેંચો.
માનવ સ્વભાવ અને શરીર વિજ્ઞાનના અભ્યાસુ નિષ્ણાતોએ તાજેતરમાં કરેલા અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આધુનિક જીવન
પદ્ધતિ દરેક વ્યક્તિને માનસિક તાણ જરૃર આપે છે. એટલે શરીરનો વ્યાયામ ન કરી શકાય તો ઓછામાં ઓછું શ્વાસની કસરત જરૃર
કરવી જોઈએ.
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