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  وفوائدها القدمين حافي المشي رياضة

 على وانعكاسه ألهمٌته وذلك بممارستها ٌنصح التً الرٌاضات من ٌعد القدمٌن حافً المشً إن

 ٌعرفها ال قد تأثٌرات له القدمٌن حافً المشً ان بالذكر الجدٌر ومن ونفسٌته اإلنسان صحة

  القدمٌن حافً المشً فوائد هً فما لذا  األشخاص من الكثٌر

  القدمين حافي المشي فوائد

 ضربم اإلصابة خطر تقلٌل فً تساهم قد انها حافٌا المشً فوائد من ان:  صحٌة أقدام .1

 على ٌقتصر ال انه حٌث شٌوعا األمراض اكثر احد من ٌعد يذوال الرٌاضً القدم

 ارتداء بسبب وذلك شخص اي ٌصٌب أن ٌمكن وإنما فقط الرٌاضٌٌن األشخاص

   طوٌلة لفترات االحذٌة

 ٌساهم الذي الكورتٌزول هرمون تنشٌط فً ٌساهم حافٌا المشً ان:  النوم نوعٌة تحسٌن .2

 االسترخاء شعور ومنح النوم جودة تحسٌن إلى ٌؤدي مما والتوتر القلق شعور تقلٌل فً

   االستٌقاظ عند

 تصٌب التً الحاالت بعض عالج فً ٌساعد انه حٌث:  لألطفال صحً حافٌا المشً .3

 ٌرفع أنه كما القدمٌن وتقوى المسطحة األقدام وكذلك القدم كتشوهات األطفال أقدام

  البالؽٌن لدى الحٌوٌة الطاقة مستوى

 من ٌخفؾ ان حافٌا للمشً ٌمكن:  االلتهابات عالج فً ٌساهم حافٌا المشً إن .4

 الجسم فً الحرة الشحنات تفرٌػ فً ٌساعد انه حٌث الجسم فً عام بشكل االلتهابات

 االرض ان كذلك  الخالٌا واتالؾ بااللتهابات اإلصابة الجسم فً تراكمها ٌسبب قد التً

 شحنات) الشحنتٌن بٌن االختالؾ ونتٌجة وطبٌعٌة هائلة ةالبس شحنات على تحتوي

 وجسم األرض بٌن المباشر االتصال فإن( السالبة األرض وشحنات الموجبة القدمٌن

  الجسم فً الحرة الشحنات ٌفرغ اإلنسان

 للدوالً عالج وكذلك الدموٌة الدورة ٌنشط حافٌا المشً ان:  الدموٌة الدورة تنشٌط .5

 حركة ٌعٌق والذي القدمٌن جوانب على ضؽطا ٌسبب الحذاء ارتداء استمرار الن وذلك

  للقدمٌن الدموٌة االوعٌة فً الدم

 والذي القدمٌن فً األعصاب نهاٌات لتحفٌز ٌؤدي حافٌا المشً ان: الدم ضؽط تخفٌؾ  .6

  النفسً والضؽط الدم ضؽط خفض فً ٌساعد قد
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عند  ٌعنً) حافٌا المشً عند:  افضل توازن على الحصول فً ٌساعد حافٌا المشً  .7

 وكذلك الدماغ فً التوازن جهاز اٌقاظ إعادة إلى ٌؤدي والذي (باألرض االحساس

  التوازن على للسٌطرة العقل برمجة تعٌد التً العصبٌة النهاٌات تحفٌز

 فً المساعدة هو حافٌا المشً فوائد إحدى ان:  للقدمٌن طبٌعً تدلٌك ٌعتبر حافٌا ًالمش .8

 ؼٌر أرض على المشً نتٌجة وذلك قوٌة تصبح التً القدمٌن عطالت وتنشٌط تدرٌب

 بشكل القدم نمو فً ٌساعد والمراهقة الطفولة مرحلة خالل حافٌا المشً أن كما مستوٌة

  وصحً سلمً

 ذات النسائٌة االحذٌة سٌما وال األحذٌة ان عام بمنظور:  افضل قوام على الحصول .9

 فإنه افًالح المشً بٌنما الوقت مع القدم واصابع شكل تشوٌه فً تتسبب العالً الكعب

 ضبط فً ٌساعد كذلك األظافر وصحة القدم شكل على وٌحافظ الجلد نعومة فً ٌساعد

  واعتدالها المشً طرٌقة

 اال الكثٌرة الفوائد هذه من الرؼم وعلى واضرار فوائد وسلبٌة، إٌجابٌة جوانب شًء لكل إن

 كانت أن بعد له مضرة إلى وتنقلب الشخص على سلبا تحولها إلى سٌؤدي فٌها المبالؽة ان

 حافٌا المشً من الناتجة اآلالم مثال القدمٌن حافً المشً عن تنتج التً األضرار فمن مفٌدة

 اذا القدم كعب تشقق الى تؤدي قد كذلك والبكترٌا، الفطرٌات ببعض اإلصابة ، وااللتهابات

ة لذلك البد من العناٌة بالقدمٌن بعد ممارسة المشً حافٌا الرٌاض هذه ممارسة فً اإلفراط تم

 من خالل ؼسلها وتجفٌفها وذلك كنعا من حدوث اي التهاب او اي حالة تضر بالقدمٌن. 

 

 

 

 


