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   »در انتقــال نفــس، َدم بایــد کامــل باشــد. وقتــی کامــل باشــد، ظرفیــت بــزرگ و 

زیــادی دارد. وقتــی ایــن ظرفیــت را داشــته باشــد، می توانــد گســترش یابــد. وقتــی 

گســترش یافــت، می توانــد بــه عمــق نفــوذ کنــد. وقتــی بــه عمــق نفــوذ کــرد، آرام 

ــتوار  ــوی و اس ــی ق ــود. وقت ــد ب ــتوار خواه ــوی و اس ــت، ق ــی آرام گرف ــرد. وقت می گی

باشــد، خواهــد روییــد. وقتــی برویــد، رشــد خواهــد کــرد. وقتــی رشــد کنــد، بــاز بــه 

ســمت بــاال بازمی گــردد. وقتــی بــه ســمت بــاال حرکــت کنــد، بــه بــاالی ســر خواهــد 

رســید. قــدرت مخفــی بــه خواســت الهــی بــه ســمت بــاال و قــدرت مخفــی زمیــن هــم 

ــه ســمت پاییــن حرکــت می کنــد. ب

   کســی کــه از ایــن امــر پیــروی کنــد، زنــده می مانــد. کســی هــم کــه برخــالف ایــن 

امــر عمــل کنــد، خواهد ُمــرد.«

سنگ نوشته ای از امپراطوری »ژو« متعلق به ۵00 سال پیش از میالد
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  این مکان شبیه جایی از داستان »آمیتیویل« بود. تمام دیوارهایی که رنگ شان 

سایه های  و  خاکی  پنجره های  بود،  شده  برگزیده  رنگ  انتخاب  کارت  روی  از 

ترسناکی که نور ماه روی آنها افتاده بود. من وارد یک درگاه شدم، از پلکانی که 

صدای جیر جیر می داد، باال رفتم و در زدم.

   وقتی در باز شد، زنی که در دهه ی سوم عمرش بود، با ابروهایی پُرپشت و 

دندان های سفیدی که بیش از حد بزرگ بودند، از من خواست داخل شوم. او 

از من خواست کفش هایم را در بیاورم و بعد مرا به پذیرایی ای که مانند غار بود، 

راهنمایی کرد که سقفش به رنگ آبی آسمانی نقاشی شده و ابرهای باریکی هم 

داشت. کنار پنجره ای نشستم که با وزش نسیم صدای تق تق می داد و همین طور 

که داشتم به چراغ زرد خیابان نگاه می کردم، دیگران هم وارد شدند. مردی با 

چشم هایی شبیه به چشم های زندانی ها. مردی با قیافه ای درهم و موهایی چتری 

شبیه »جری لوییس«. زنی بلوند با خالی مصنوعی بر پیشانی که سر جایش هم 

نبود. در میان صدای آرام کشیده شدن پاها روی زمین و سالم های پچ پچ گونه، 

کامیونی با صدای بسیار بلند وارد خیابان شد و اعالم کرد: »هواپیماهای کاغذی.« 

این چیزی بود که اصاًل هر روز نمی شد از آن فرار کرد. من کمربندم را درآوردم، 

مقدمه
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دکمه ی باالی پیراهنم را باز کردم و نشستم.

   من به توصیه ی پزشکم به اینجا آمده بودم که به من گفته بود یک کالس 

تنفس می تواند کمکم کند. این کالس می توانست به من در تقویت ریه های در 

حال از بین رفتنم، آرام سازی ذهن فرسوده ام و شاید ارائه ی زاویه ی دید دیگری 

کمک کند.

   در چند ماه گذشته، زندگی ام در دست انداز شدیدی افتاده بود. در زمینه ی 

شغلی تنش های زیادی به من وارد شده بود و خانه ام که 130 سال از ساختش 

می گذشت، در حال فرو ریختن بود. تازه و پس از تحمل دو سال ذات الریه، حالم 

داشت خوب می شد. من بیشتر وقتم را در خانه می گذراندم. سینه ام ِخس  ِخس 

می کرد، کار می کردم و هر روز از یک ظرف خاص سه وعده غذا می خوردم و روی 

را می خواندم که یک هفته  روزنامه هایی  و  قوز کرده می نشستم  به حالت  مبل 

گرفتار  دیگری  هر چیز  و  ذهنی  نظر جسمی،  از  من  می گذشت.  انتشارشان  از 

وضعیت بدون تغییر و روزمره شده بودم. بعد از چند ماه زندگی به همین ترتیب، 

باالخره از پزشکم راهنمایی خواستم و در کالس مقدماتی تنفس برای یادگیری 

مهارتی به نام »سودارشان کریا« ثبت نام کردم.

   ساعت هفت شب، آن زن که قیافه ی پشمالویی نیز داشت، در را قفل کرد. در 

میان گروه نشست، نوار کاستی را در یک ضبط صوت کهنه گذاشت و آن را روشن 

کرد. او از ما خواست چشم های خود را ببندیم. از میان صدای هیس هیسی که 

قطع هم نمی شد، صدای مردی با لهجه ی هندی از بلندگوها بیرون آمد. صدای 

این مرد بسیار تر و تمیز، موزون و دلنوازتر از آن چیزی بود که بخواهد طبیعی 
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به نظر برسد و طوری بود که گویی آن را از یک کارتن برداشته بودند. صدا از ما 

می خواست به آرامی از طریق بینی مان نفس بکشیم و بعد به آرامی باز دم کنیم. 

این برای آن بود که روی نفس مان تمرکز کنیم. 

   ما این فرایند را چند دقیقه تکرار کردیم. دستم را به سمت تعدادی پتو که 

آنجا قرار داشت، بردم و یکی از آنها را برداشته و دور پاهایم که جوراب نیز به 

آنها پوشانده بودم، پیچیدم تا آنها را که زیر پنجره ای بودند که باد از آن وارد اتاق 

می شد، گرم نگه دارم. من به نفس کشیدن ادامه دادم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. 

هیچ گونه آرامشی مرا فرا نگرفت و هیچ تنشی هم از ماهیچه های منقبضم خارج 

نشد. هیچ نشد.

   10 و شاید هم ۲0 دقیقه گذشت. کم کم داشتم از اینکه زمانی را که عصر آن 

روز داشتم، صرف تنفس کردن هوایی غبارآلود در یکی از طبقات ساختمانی که 

مربوط به دوران ملکه ی ویکتوریا بود، می کردم، اذیت می شدم و رنج می کشیدم. 

چشم هایم را باز کردم و به اطراف نگاه کردم. همان تأسف و خستگی در چهره ی 

همه نمایان بود. به نظر می رسید چشم های مردی که شبیه زندانی ها بود، خوابش 

می آمد و به نظر می رسید آن مردی هم که شبیه »جری لوییس« بود، داشت 

خودش را آرام می کرد. زنی هم که خالی بر پیشانی داشت، چنان نشسته بود 

که گویی یخ زده است و لبخندی شبیه لبخند گربه های خندان بر لب داشت. به 

فکرم رسید که برخیزم و بروم، اما نمی خواستم بی ادبی خود را نشان دهم. این 

جلسه رایگان بود و کسی هم که داشت به ما یاد می داد، برای آمدن به اینجا 

پولی دریافت نکرده بود و من هم باید به این خیرخواهی او احترام می گذاشتم. 
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پس باز چشم هایم را بستم، پتو را کمی محکم تر به دور پاهایم پیچیدم و به نفس 

کشیدن ادامه دادم. 

اصاًل احساس  نبودم.  آگاه  انتقال نفس هایم  از  اصاًل  افتاد. من  اتفاقی  ناگهان     

نمی کردم که راحت شده ام یا اینکه افکار آزار دهنده از ذهنم بیرون رفته اند، اما 

طوری بود که گویی من از جایی برداشته شده و به جای دیگری برده شدم. این 

اتفاق در کسری از ثانیه رخ داد.

   نوار تمام شد و چشم هایم را باز کردم. چیزی خیس روی سرم بود. دستم را 

بردم تا خیسی را از سرم بزدایم که متوجه شدم چیزی از موهایم می چکد. دستم 

ایجاد  را به سمت پایین روی صورتم کشیدم، سوزشی را که عرق در چشمانم 

نگاه کردم  پایین  به  نیز در دهانم حس کردم.  را  کرد حس کردم و شوری آن 

و لکه هایی از عرق را روی ژاِکت و شلوارم مشاهده کردم. دمای هوای اتاق 34 

درجه ی سانتی گراد بود و زیر آن پنجره ی بادگیر سردتر هم بود. همه برای گرم 

ماندن ژاِکت و هودی به تن داشتند، اما لباس های من چنان خیس عرق شده بود 

که گویی همین حاال در یک دوی ماراتن شرکت کرده ام. 

   استاد به من نزدیک شد و از من پرسید: »خوبم یا نه؟«، »بیمارم و تب دارم 

یا نه؟« به او گفتم که کاماًل خوبم. بعد او چیزی در مورد درجه ی حرارت بدن 

گفت و از این گفت که چطور هر دم انرژی تازه ای به ما می دهد و هر بازدم انرژی 

قدیمی را آزاد می کند. سعی می کردم درک کنم، اما در تمرکز مشکل داشتم. 

ذهنم مشغول این فکر بود که چطور باید فاصله ی پنج کیلومتری »هیت اَشِبری« 

تا خانه را، آن هم در حالی که لباس هایم خیس از عرق است، طی کنم.
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   روز بعد احساسم حتی از روی اول هم بهتر بود. همان طور که در تبلیغات آمده 

بود، احساسی از آرامش وجود داشت که مدت ها بود تجربه اش نکرده بودم. خوب 

خوابیدم. دیگر مسائل کوچک زندگی خیلی مرا آزار نمی داد. تنشی که در شانه و 

گردنم بود، از بین رفته بود. این وضعیت چند روز ادامه داشت و بعد آن احساس 

از بین رفت. 

نمور آن هم در حالی که  بود؟ نشستن در خانه ای  داده  اتفاقی رخ  چه     دقیقاً 

پاهایت را دراز کرده ای و نفس کشیدن به مدت یک ساعت چطور می توانست 

باعث چنین واکنش پیچیده ای شود؟

   هفته ی بعد به کالس تنفس بازگشتم. باز هم همان تجربه، اما این بار کمتر 

خیس عرق شدم. من هیچ کدام از اینها را به اعضای خانواده و دوستانم نگفتم، 

اما برای اینکه بفهمم چه اتفاقی رخ داده است کار و تالش کردم و چند سال بعد 

از این اتفاق را به تالش برای فهم این مسئله اختصاص دادم.

***

   در طول این دوره ی زمانی، خانه ام را تعمیر کردم. از مخمصه ای که در آن 

از سؤاالتم  برخی  به  به جایی رسیدم که شاید می توانست  و  آمدم  بیرون  بودم 

در مورد تنفس پاسخ دهد. من برای نوشتن داستانی در مورد شیرجه ی آزاد به 

یونان رفتم، سنتی که در آن شخص با یک نفس صدها متر زیر آب می رود. بین 

چه  آنها  اینکه  امید  به  کردم،  مصاحبه  متخصصان  از  بسیاری  با  این شیرجه ها 

خیلی  که  افراد  این  بدانم چطور  می خواستم  شود.  دستگیرم  و چیزی  کرده اند 

هم بی ادعا به نظر می رسیدند و شامل مهندسین رایانه، مدیران ارشد تبلیغاتی، 
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زیست شناسان و پزشکان می شدند، بدن شان را به گونه ای آموزش داده اند که با 

هر نفس بتوانند دوازده دقیقه ادامه دهند و به عمقی از آب بروند که بسیار فراتر 

از تصور دانشمندان است.

از چند  بعد  آب می روند،  زیر  متر  فقط سه  استخری  در  وقتی  مردم  بیشتر     

به  بیرون می آیند. شیرجه زنندگان  ثانیه در حالی که گوش هایشان صدا می دهد، 

من گفتند که آنها نیز قباًل چنین بوده اند. تغییر به وجود آمده در آنها تنها در 

تا سخت تر کار کند و  ریه ی خود کار کرده اند  آنها روی  بوده است.  تمرین  اثر 

بتوانند به توانایی های ریوی برسند که همه ی ما آنها را نادیده می گیریم. آنها بر 

این نکته تأکید می کردند که انسان های خاصی نیستند. هر کسی که از سالمت 

نسبتاً خوبی برخوردار باشد و بخواهد ساعت ها وقت بگذارد، می تواند سه، شش و 

یا حتی نُه متر شیرجه بزند. اصاًل مهم نبود شما چند سال دارید، وزن تان چقدر 

است و یا وضعیت ژنتیکی شما چیست. آنها می گفتند تنها کاری که هر کسی 

برای داشتن شیرجه ی آزاد باید بکند، رسیدن به استادی در هنر تنفس است.

همین طوری  که  نبود  چیزی  نبود.  ناآگاهانه  عملی  کشیدن  نفس  آنها  برای    

انجامش دهند. نفس کشیدن برای آنها یک نیرو، درمان و مکانیسمی بود که از 

طریق آن می توانستند تقریباً به قدرتی فراانسانی دست یابند.

   یکی از استادان زن که نفسش را هشت دقیقه نگه داشته بود و یکبار شیرجه ای 

اندازه ی غذاهایی که  به  انجام داد، می گوید: »راه های نفس کشیدن  90 متری 

برای خوردن وجود دارد، متنوع هستند و ما به هر شیوه ای که تنفس کنیم، روی 

بدن  ما اثر متفاوتی خواهد داشت.« یکی دیگر از شیرجه زنندگان به من گفت که 
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برخی از روش های تنفس باعث پرورش و رشد مغز می شوند، برخی دیگر باعث 

از بین رفتن نورون ها می شوند، برخی از این روش ها ما را سالم می کنند و برخی 

دیگر مرگ ما را جلو می اندازند.

از تنفس شان گفتند که  آنها داستان های شگفت انگیزی در مورد شیوه هایی     

اندازه ی ریه هایشان را 30 درصد یا بیشتر افزایش داد. آنها به من در مورد پزشکی 

هندی گفتند که تنها با تغییر روش َدم خود توانسته بود میزان زیادی وزن کم 

کند و در مورد مرد دیگری با من سخن گفتند که زهر باکتریایی »ای. کولی« به 

او تزریق شد و بعد او با تنفسی بر اساس الگویی ریتمیک، سیستم ایمنی خود 

را تحریک کرد تا در طول چند دقیقه این زهر از بین برود. آنها به من در مورد 

زنانی گفتند که سرطان های خود را بهبود بخشیدند و راه هایی که می توانستند 

برفی را که اطراف بدن های برهنه شان قرار داشت، در طول چند ساعت آب کنند. 

اینها همه عجیب به نظر می رسیدند.

   در طول ساعاتی که دیگر در مورد مسائل زیر آب تحقیق نمی کردم که معموالً 

شب دیروقت هم بود، به مطالعه ی مطالب نوشته شده در این مورد پرداختم. قطعاً 

شخصی به مطالعه ی اثرات این تنفس آگاهانه روی افراد دریا ندیده پرداخته است، 

قطعاً کسی دست به اثبات داستان های شیرجه زنندگان آزاد در مورد استفاده از 

تنفس برای کاهش وزن، افزایش سالمت و طول عمر زده بود. 

   من به اندازه ی یک کتابخانه مطلب پیدا کردم. مشکل این بود که قدمت این 

منابع به صدها و یا در بعضی موارد هزاران سال می رسید.

  هفت کتاب مربوط به مکتب »تائو«ی چین که تاریخ نگارش شان تقریباً به 400 
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سال پیش از میالد بازمی گشت، روی تنفس تمرکز کرده بودند و اینکه چطور 

این تنفس بسته به استفاده ای که از آن می کنیم، می تواند ما را بهبود داده و یا از 

پای در آورد. این دست نوشته ها شامل دستورالعمل های جزئی در مورد چگونگی 

تنظیم نفس، کاهش سرعت، نگه داشتن و حتی بلعیدن آن می شد. حتی قبل از 

اینها، هندوها تنفس و روان را یکی می دانستند و به توضیح تمرینات و روش های 

جزئی پرداخته اند که هدف شان به تعادل رساندن تنفس و حفظ سالمت جسمی 

و ذهنی بوده است. بعد نوبت بودایی ها رسید که از تنفس نه تنها برای افزایش 

طول عمرشان، بلکه برای رسیدن به مراحل باالتری از آگاهی بهره می گرفتند. 

برای تمامی این مردم و این فرهنگ ها تنفس کردن به منزله ی درمانی قدرتمند 

بوده است.

   در یکی از متون باستانی »تائو« آمده است که: در نتیجه کسی که زندگی اش 

را پرورش می دهد، آن را و تنفس خود را بهبود می بخشد، اما آیا این مشهود بود؟

   نه خیلی. من در تحقیقات اخیر ریه شناسی؛ یعنی آن شاخه از پزشکی که با 

ادعاها  این  برای  تأیید  از  به دنبال نوعی  ریه ها و دستگاه تنفسی سرو کار دارد، 

می گشتم، اما چیزی پیدا نکردم. بر اساس آنچه یافتم، مهارت تنفس مهم نبود.  

بسیاری از پزشکان محققان و دانشمندانی که با آنها مصاحبه کردم، این مسئله 

را تأیید کردند. ۲0 بار در هر دقیقه، 10 بار و از طریق دهان، بینی و یا نای. همه 

شبیه به هم. نکته این بود که هوا را وارد بدن کنی و اجازه دهی بدن بقیه ی کارها 

را خودش انجام دهد.

   برای اینکه دیدگاهی کلی در مورد دیدگاه پزشکی حرفه ای مدرن نسبت به 
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احتماالً  کنید.  فکر  دوباره  داشته اید،  که  چکاپی  آخرین  به  کنید،  پیدا  تنفس 

پزشک شما فشار خون، نبض و درجه ی حرارت بدن شما را اندازه گرفته و بعد 

برای ارزیابی سالمت قلب و ریه هایتان گوشی پزشکی را روی سینه ی شما قرار 

داده است. شاید با شما در مورد رژیم غذایی، استفاده از ویتامین ها، استرس در 

محل کار و یا هر مسئله ای در مورد هضم غذا، میزان خواب، اینکه آیا آلرژی های 

فصلی شما بدتر شده است یا نه؟ آیا آسم دارید یا نه؟ و یا اینکه سردرد دارید یا 

نه؟، گفت وگو کرده باشد.

اصاًل نرخ تنفس شما را بررسی نکرده است. او احتماالً دست به     اما احتماالً 

بررسی تعادل اکسیژن و دی اکسیدکربن در جریان خون شما نزده است. اینکه 

شما چطور تنفس می کنید و کیفیت هر تنفس شما اصاًل جزء کار نبوده است.

   حتی با وجود اینها، اگر قرار باشد آنچه شیرجه زنندگان می گویند و آنچه در 

متون قدیمی آمده است را باور کنیم، چگونگی نفس کشیدن ما روی همه چیز 

این قدر مهم است،  این مسئله در حالی که  اثر می گذارد. چطور ممکن است که 

بی اهمیت تلقی شود؟

***

  من به جست وجوی خودم ادامه دادم و کم کم چیزهایی دستگیرم شد. آن طور 

این  به مطرح کردن  شروع  اخیراً  نبودم که  تنها شخصی  متوجه شدم، من  که 

سؤاالت کرده بود. درحالی که داشتم کتاب هایی را، که در این مورد نوشته شده 

بود، ورق می زدم و با شیرجه زنندگان و تنفس کنندگان حرفه ای مصاحبه می کردم، 

انستیتوهای معروف در حال  و سایر  استنفورد  دانشگاه هاروارد،  دانشمندان در 
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تأیید کردن برخی از باور نکردنی ترین داستان هایی بودند که من می شنیدم، اما 

کار آنها در آزمایشگاه های ریه شناسی انجام نمی شد. آن طور که من آموختم ریه 

شناسان یا متخصصین ریه عمدتاً روی بیماری های خاص ریه از جمله: از بین 

رفتن ریه، سرطان و تنگی نفس کار می کنند. یکی از متخصصین کهنه کار ریه 

به من گفت: »ما با مسائل اورژانسی سروکار داریم.« شیوه ی کار سیستم به این 

ترتیب است.

کاوش  و  حفر  در  می شد.  انجام  دیگری  جای  تنفس  روی  تحقیق  این  نه،     

و  دندان پزشکی  مطب های  راحت  صندلی های  خاکی،  و  باستانی  گورستان های 

آنها  در  دارید  انتظار  شما  که  جاهایی  نه  روانی.  بیمارستان های  آرام  اتاق های 

تحقیقات پیشرفته ای در مورد کارکردهای زیست شناختی بیابید.

   تعداد کمی از این دانشمندان تصمیم به مطالعه روی تنفس گرفتند، اما این 

خود تنفس بود که به شیوه ای و از راهی خود به سراغ آنها آمد. آنها کشف کردند 

که ظرفیت تنفسی ما در فرایندهای طوالنی تکامل انسان تغییر کرده و از زمان 

آغاز عصر صنعتی، شیوه ی تنفس ما به گونه ی چشمگیری بدتر شده است. آنها 

به این نتیجه رسیدند که 90 درصد از ما؛ یعنی احتماالً من، شما و تقریباً تمامی 

کسانی که شما می شناسید، اشتباه نفس می کشند و این ناتوانی یا اشتباه نفس 

کشیدن، باعث بروز و یا تشدید لیست بلند باالیی از بیماری های مزمن می شوند.

   همچنین برخی دیگر از این محققان در یادآوری اثرگذارتری نشان می دادند 

که بسیاری از بیماری های عصر مدرن مانند آسم، اضطراب، اختالل کسری توجه، 

ما   بازدم  یا  و  دم  شیوه ی  تغییر  با  تنها  می توانند  اینها  از  بیشتر  و  »سوریاس« 
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کاهش یافته و یا بهبود یابند. این تحقیقات، بسیاری از باورها در علم پزشکی 

غربی را دگرگون کرد.

   تنفس کردن با الگوهای متفاوت واقعاً می تواند روی وزن بدن و به طور کلی 

اندازه و کارکرد ریه های مان  اثرگذار باشد. واقعاً شیوه ی تنفس ما روی  سالمت 

اثر می گذارد. تنفس به ما اجازه می دهد وارد سیستم عصبی خود شویم، واکنش 

تغییر  بازگردانیم.  را  خود  سالمت  و  کنیم  کنترل  را  خود  بدن  ایمنی  سیستم 

شیوه ی تنفس به ما کمک می کند عمری طوالنی تر داشته باشیم.

چقدر  ما  ژن های  می کنیم،  ورزش  چقدر  می خوریم،  چقدر  نیست  مهم     

انعطاف پذیر هستند و اینکه چقدر الغر، جوان و یا عاقل هستیم. هیچ کدام از 

اینها اهمیتی ندارد، مگر آنکه ما درست تنفس کنیم. این، آن چیزی بود که این 

محققان به آن رسیدند و آن را دریافتند. ستون گمشده ی سالمت، تنفس است. 

همه چیز از آنجا شروع می شود.

***

   این کتاب، سفری است علمی به هنر و علمی گمشده به نام تنفس. این کتاب به 

بررسی تغییراتی می پردازد که در هر 3.3 ثانیه در بدن ما رخ می دهد؛ یعنی زمان 

توضیح  این کتاب  انسان معمولی طول می کشد.  بازدم یک  و  میانگینی که دم 

بدن  وارد  تنفس  هر  با  شما  که  مولکولی  میلیارد  میلیاردها  چطور  که  می دهد 

می کنید، استخوان ها، پوشش های ماهیچه ای، خون، مغز و ارگان ها را ساخته اند و 

علم در حال رشدی را بررسی می کند که هدف از آن رسیدن به پاسخ این سؤال 

است که چگونه این ذرات میکروسکوپی -فردا، هفته ، ماه و سال بعد و ده ها بعد 
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از امروز- روی سالمت و خوشحالی شما اثر خواهند گذاشت. 

   من این را هنری گمشده می نامم، چون برخی از این کشف های تازه اصاًل تازه 

نیستند. بیشتر مهارت هایی که به آنها خواهم پرداخت، صدها و در برخی از موارد 

فراموش  بعد  و  مستندسازی  ایجاد،  مهارت ها  این  داشته اند.  وجود  هزاران سال 

شده و در زمان دیگری در فرهنگ دیگری کشف و دوباره فراموش شده اند. این 

امر قرن ها ادامه داشته است.

   بسیاری از پیشگامان این زمینه دانشمند نبودند. آنها »بندزن« بودند، گروهی از 

گدایان که من آنها را ریه  داران می نامم، کسانی که به قدرت های مربوط به تنفس 

آنها  این دلیل که هیچ چیز دیگری نمی توانست کمک شان کند.  به  بردند،  پی 

جراحان دوران جنگ های داخلی، آرایش کنندگان مو در فرانسه، آوازه خوان های 

اُپرای طرفدار آنارشیسم، عارفان هندی، مربیان شنای قابل تحریک، جراحان قلب 

رهبران  و  ورزشی چکسلواکی  قهرمانان  بوده اند،  و خشن  عصبانی  که  اوکراینی 

ارکسترها در کارولینای شمالی بودند.

   تنها تعداد کمی از این ریه  شناسان در دوران زندگی خود مشهور شده و یا مورد 

احترام قرار گرفتند و وقتی هم جان سپردند، تحقیقاتشان با خودشان زیر خاک 

دفن شده و یا از بین رفت. اگر بدانید که در طول سال های اخیر، مهارت های 

آنها باز کشف شد و از نظر علمی نیز آزمایش شده و به تأیید رسید، بیش از این 

شگفت زده خواهید شد. ثمرات این تحقیقاتی که قباًل حاشیه ای و معموالً فراموش 

شده بودند، حاال در حال بازتعریف توانایی بدن انسان است.

***
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   اما من برای اینکه بدانم چطور باید نفس بکشم، چرا به آموزش نیاز دارم؟ من 
کل زندگی ام را همین طور نفس کشیده ام. 

   این سؤال که ممکن است حاال شما نیز آن را بپرسید، از زمانی که تحقیقاتم 

یعنی  می کنیم؛  تصور  ما  آنچه  است.  کرده  بروز  من  ذهن  در  کرده ام،  را شروع 

اینکه تنفس یک عمل ناخودآگاه است؛ یعنی کاری است که همین طور انجامش 

می دهیم. نفس می کشیم، زنده ایم؛ نفس نمی کشیم، می میریم، برای ما خطرناک 

در  بیشتر  را  خودم  هرچه  و  نیست  یکی  و  صفر  امر  یک  کردن  تنفس  است. 

این موضوع غوطه ور کردم، بیشتر حس کردم که باید این حقیقت پایه ای را به 

اشتراک بگذارم.

   من نیز مانند بیشتر بزرگساالن در طول زندگی ام از طیفی از مشکالت تنفسی 

تنفس  روانه ی کالس  مرا  پیش  که سال ها  بود  این همان چیزی  می بردم.  رنج 

کرد و مانند بیشتر مردم متوجه شدم که هیچ داروی آلرژی، اسپری استنشاقی، 

ترکیبی از مکمل ها و یا رژیم غذایی خاص نمی تواند خیلی مؤثر باشد. در نهایت، 

این نسل تازه ای از ریه  شناسان بودند که درمانی را به من پیشنهاد دادند و بعد 

از آن چیزهایی بسیار بیشتر از درمان را به من ارائه کردم.

   شخص از ابتدای خواندن این کتاب تا انتهایش ده هزار بار نفس می کشد. اگر 

من کارم را درست انجام داده باشم و از همین جا شروع کنیم، شما با هر نفسی 

روش  بهترین  به  آن  انجام  چگونگی  و  تنفس  از  عمیق تر  فهمی  می کشید،  که 

خواهید داشت. ۲0 بار در هر دقیقه، 10 بار از طریق دهان، بینی، نای و یا لوله ی 

تنفسی. اینها با هم یکی نیستند. چگونگی تنفس ما حقیقتاً مهم است.


