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بر روي نقاط ماشه اي اشاره  PEتراپی بود که در آن چگونگی تاثیر گذاشتن یک الیه  بخش سوم کارگاه اختصاص به شرینک

می باشد. این تئوري پوست را به عنوان یک ابزار کنشگر در بدن   Skin respirationگردید. مبانی این تکنیک بر پایه 

معرفی می نماید که به وسیله آن می توان تاثیرات گسترده اي بر روي سیستم گردش خون بدن اعمال نمود. در این کارگاه به 

 کیخون در  انیه قطح جرک ه شدنشان داد اشاره گردید که در آن از دانشگاه روهر در بخوم  2002در سال استوکر تحقیقات 

 نکهیبه موجب ا یبافت منطقه مورد بررس گریاست به عبارت د دیگرد ژنیجذب اکس يدرصد 6,3 شیمنطقه موجب به افزا

راه بتواند  نیداده تا از ا شیبا سطح پوست را افزا يتبادل گاز ،خون را جذب نکرده است انیجر قیاز طر یکاف ژنیاکس

گردش خون به  ستمیدهد که پوست در تعامل با س یتجربه نشان م نیبه دست آورد. ا اتیادامه ح يرا برا يشتریب ژنیاکس

پوست و  يگاز ادالت. البته هنوز مشخص نشده که تبدینما تیریمد طیرا با مح ژنیتواند جذب اکس یشکل کامال آگاهانه م

اما احتمال می رود این مرکز مستقر در گردد.  یرل ماز خون توسط کدام سامانه در بدن کنت ژنیاکس افتیآن به حجم در میتنظ

  .کنترل کننده تنفس قرار گرفته باشد ینرون یسه مجموعه اصل یکی از

بصل انخاع قرار دارد و عمدتا باعث دم  ی) که در قسمت پشتdorsal respiratory group( یپشت یگروه تنفس -1

  . دشو یم

و بصل انخاع قرار دارد  یطرف ی) که در قسمت قدامventral respiration center(ییجلو یگره تنفس کی -2

 کنترل بازدم را بع عهده دارد.

پل واقع است و عمدتا سرعت و عمق تنفس را  ی) که در قسمتت فوقانpneumataxic center(  میمرکزپنومات  -3

  .دینما یکنترل م

شرینگ تراپی بر این فرض . دینما یم میظتنرا  Skin respirationجریان  ینظام کنترل کیدهد که  ینشان موضوع م نیا 

 Skin respirationاختالل در که  یمعن نیوجود داشته باشد. بد نیزرابطه به شکل معکوس  نیا است استوار شده که ممکن

از آن توسط  یکه بخش ،بافت ازیمورد ن ژنیاگر اکس گریگردد. به عبارت ددر آن عضو گردش خون  شیموجب افزامی تواند 

Skin respiration گردش  یکاست نیجبران ا يگردد، بدن برا ختاللبسته شدن منافذ پوست دچار ا لیگردد به دل یم نیتام

 يبر رو PEنازك از  هیال کیبا قرار دادن  ) SHRINK THERAPY( یتراپ کنیشردر  دهد. یم شیون آن منطقه را افزاخ

دما  ریاز تغ مارانیگزارش ب. هدد یرا کاهش م  Skin respiration با روغن، چرب شده باشد نیاز ا شیسطح بدن که پ

خون  انیجر شیکرده است. افزا رییمنطقه تغ نیخون در ا انیدهد که جر ینشان م یتراپ نگیپس از استفاده از روش شر

  این روش اشاره گردید. ونیکاسیکنترا انددر انتها به  .موثر واقع گردد نتهایپو گریرتواند در مرتفع کردن ت یاغلب م

 


