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نحوه استفاده از کارتهای 

 شادی بخش
. برای میباشد نیستند سالمتیمشکالت دارای و یا  بارداراین تمرینات برای افرادی که  و بررسی کنید: توقف کرده

 تماس بگیرید.  سالمتیاطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است با یک متخصص 

 

اگر در هنگام ورزش درد وجود دارد، فوراً متوقف شوید. کمک پزشکی دریافت  متوقف شوید:احساس کردید درد  وقتی

 کنید. 

 

شروع می شود و با  حالت کوهعموالً یکی از آنها با ممکن است ترتیب تمرینات متفاوت باشد، اما م کنید: ترکیبآن را 

 پایان می یابد.  استراحت و حرکتبازی 

 

نیاز مکان و   با ناسب ت م را برای استراحت در کالس، محل کار یا منطقه تفریحی، چند مورد چند مورد را انتخاب کنید:

 محیط خود انتخاب کنید. 

 

رای ایستگاه های ورزشی ارسال شوند، بنابرین افراد ممکن است طبق  این کارت ها می توانند ب ایستگاه های تمرینی:

 سرعت و برنامه خود از آنها استفاده کنند. 

 

ستاره، حالت تان تکرار کنید. به عنوان مثال، در برای خودمربوط به هر کارت را اظهارات  (:خوب اظهارات) تصدیق

 به خود بگویید ، "من یک ستاره هستم!" 

 

کفش  در صورت عدم وجود تشک یا  !جوراب با، به خصوص ....و سرخوردن ولغزش امکان  ؟بدون کفشبا کفش یا 

 ورزش کنید.برهنه  یپا  بپوشید یا با

 

نشستن روی صندلی یا روی زمین، تمرینات را بر  حالتدر  می توانیداگر ترجیح می دهید بنشینید،  ایستادن یا نشستن:

و بالش استفاده کنید. برخی  پشتیاز دیوار یا بیشتر راحتی و پایداری  داشتنبرای  .دخود تغییر دهیو راحتی اساس نیاز 

 انجام شود.  تر از تمرینات ممکن است هنگام خوابیدن روی زمین راحت

 

تمرکز کنید. به طور کلی فرد با بسته شدن دهن از طریق  منفس تتمرینات را روی  به آرامی حرکت کنید و نفس بکشید:

دهید و بین تمرینها   انجام مقدور استبدن  برای تا آنجا کهحرکات را باشد.  یکنواختند و نفس می کشد. نفس باید ک  بینی 

 هستید پیدا کنید.  موقعیت های حرکاتاستراحت کنید. راحتی و ثبات را در حالی که در 

 

و استراحت کنید. به   توقف کردهدهان نفس می کشید،  از. اگر به سختی فشار نیاوریدهرگز  به بدن خود گوش دهید:

 .اجازه می دهد ادامه دهیدجایی که بدن به شما تا آرامی حرکت کنید و 

 

روزانه پیشنهاد  بصورت دقیقه ورزش کنید. با توجه به نیاز بدن، ورزش  15-10بهتر است صبح  روز:بهترین زمان در 

 می شود.
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یک متخصص  هاطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ببرای 

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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نکاتی برای زندگی 

 سالم
به شما اجازه می دهد تا از دیگران  مراقبت مناسب شما از خودتان

 مراقبت بهتری داشته باشید. 

 .باعث درخشش شما می شودروشهای سالم را انتخاب کنید که 

 
 عادات سالم بدن را انتخاب کنید

 
 منظم بخورید، بخوابید و ورزش کنید. ی  برنامهطبق 

 .دهیدبدن خود را مطابق نیاز خود تمرین 

 با توجه به نیاز بدن، غذا و آب مصرف کنید. 

 تا حد امکان غذاهای طبیعی بخورید.

 بدن خود را به روش مطمئن پایدار نگه دارید.

 
 

 عادات سالم ذهن را انتخاب کنید

 
مراقبت از آن و بگذارید احترام  تانخانواده و اجتماع ، به خود

 کنید. 

 خود و دیگران فکر کنید.به چیزهای خوب نسبت به 

 ید. ئاظهارات مثبت )تأییدها( را به خود و دیگران بگو

 افکار شاد را رشد دهید. افکار ناخوشایند را رها کنید.

ذهن و تنفس خود را پایدار و ثابت نگه در تمام کارهایی که می کنید 

 دارید.
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یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 بهداشت و درمان مراجعه کنید.

 

 

 

رزشی شادی بخشوکارت ژست های   happyposes.org 
 

 

 توالی حالت های شادی

 ایده هایی برای کارهای روزمره ورزش

 

دقیقه ای را امتحان کنید. از ساختن سکانس های خود   15-10این روالهای ورزش 

 الهام بگیرید. 

 
 

 باز قلب
 کوهحالت 

 پیچ و تاب آرام
 چانهباال وبه چانه 

 پایین به 
 خورشیدغروب  /طلوع 
 یدرتق حالت

 نفس آرامت
 ذهن آرام

 پر قلب

 

اعتماد به ایجاد 

 نفس
 نفس آرام

 کوهحالت 
 سرچرخش 
 ستاره حالت 
 درخت حالت 

 پیاده روی 
 تنفس زنبور عسل

 ذهن آرام

 
 آرامش درونی

 نفس آرامت
 پر قلب
 یدرتق حالت
 شیر حالت 
 سر چرخش 
 چانهباال وبه چانه 

  پایینبه 
 ذهن آرام

 لبخند حالت 

 
 اعتماد ایجاد 

 تنفس زنبور عسل
 پر قلب

 پیچ و تاب آرام
 کوهحالت 
 یدرتق حالت
 درخت حالت 

 پل دوستی

 دایره جنگل

 انعطاف پذیری
 کوهحالت 

 کشش جانبی
 سرچرخش 

 پیچ و تاب آرام
 چانهباال وبه چانه 

  پایینبه 
 درخت حالت 
 هواپیماحالت 
 کوهحالت 

 

 عادلت
 چپبا بینی تنفس 
 بینی راستبا تنفس 

 سر چرخش
 پیچ و تاب آرام

 یدرتق حالت
 درختحالت 
 هواپیما حالت 
 کوهحالت 

 
 آرامش
 چپ با بینیتنفس 

 تنفس زنبور عسل
 سرچرخش 

 فشار و آرامش
 شیرحالت 

 نفس آرامت
 ذهن آرام

  استراحت و بازیابی

 
 استرس و اضطراب

 کوهحالت 
 خورشیدغروب  /طلوع 
 ستاره حالت 
 چپ با بینیتنفس 

 نفس آرامت
 ذهن آرام

 استراحت و بازیابی 
 حالت لبخند

 شروع روز
 کوه حالت 

 کشش مالیم 
 خورشیدغروب  /طلوع 
 یدرتق حالت

 آرامش فشار و

 حالت شیر
 تنفس آرام 

 پر قلب

 
 پایان روز

به  چانهباال وبه چانه 

  پایین
 سر چرخش 

 پیچ و تاب آرام
 فشار و آرامش

  شیر حالت
 نفس آرامت

 ذهن آرام
  استراحت و بازیابی

 
 در زمان استراحت کشش

 فشار و آرامش
 خورشید طلوع / غروب

 ش جانبیکش
 یدرتق حالت
 درخت حالت 
 سر چرخش 

 پیچ و تاب آرام
  لبخندحالت 

 
 انرژی دادن

 خورشیدغروب  /طلوع 
 تنفس انرژی زا

 درتیق حالت
 ستاره حالت 

 پیاده روی 
 درخت حالت 
 هواپیما حالت 
 بینی راستبا تنفس 
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 حالت کوه
 بدن برای تمام بدن مفید استاعضای وضعیت مناسب  

 

 ایستاده ام." تمام قد"من در درون خودم 

، و به راحتی بایستید کشیدهپا ها را به صورت موازی 

در قرار دهید. شانه ها پهن و  بدنبازوها را در کنار 

تمام بدن خود را از   و ثابت. پاها باشندگوش ها  راستای

 یدننفس می کت. چشمان خود را همچنان که سر به باال بکشید

 .در این حالت چند بار نفس بکشید ثابت نگه دارید.

 .گیرندکه زانوها روی مچ پا قرار بطوری: روی صندلی بنشینید صندلی کوه

رای از صندلی یا دیوار بمیتوانید: برای ضعف پا، مچ پا یا پا، احتیاط 

 استفاده کنید.کمک 
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یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 رها کردنو ردن فش
 را با آگاهی رها کنید فشار

 

 "نور درونی من می درخشد."

 
، دست ها، اهر قسمت بدن)پاهبه  و  چشمان خود را بسته

اصلی، تا صورت( توجه کنید. آیا راحتی و  بازوها، بدن

ناراحتی وجود دارد؟ تنفس کنید و هر قسمت از بدن را فشار 

تنفس کرده و . حاال یدئنماو استراحت  کردهتنفس مجدد دهید. 

و استراحت  نموده آغوش بگیرید. بازدمدر تمام بدن را 

هیچ تنشی بدن را آرام می کنیدهنگامیکه  کنید. توجه کنید

 .ن باقی نمانددر بد

 

این حرکت را انجام  به آرامی در صورت بارداری و یا صدمات جسمی احتیاط:

 Happy Poses 2020 © دهید.

 

 

یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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نفس آرامت  
 تنفس آهسته )دیافراگم( بدن را آرام می کند 

 ."من در آرامش هستم"

 بهتر استتمرین تنفس، این  برای آرامش بیشتر در هنگام

به  و سته دراز بکشید. چشمان خود را باینکه بنشینید یا 

شروع به آرامی نفس کشیدن را . درون خود متمرکز شوید

آهسته و عمیق بکشید.  نفس های. حاال یدم باشاکنید. آر

سینه  سمت)سعی کنید هوا را در ریه ها به سمت شکم به 

ر سینه قراباالی است یک دست را روی  بهتر هدایت کنید. حتی

، در ریه ها هدایت جریان هوابرای  دست دیگر را دهید  و

شما شکم دقت کنید که هنگام تنفس ( بگذارید روی شکم

هوا به آرامی از شکم شما بازدم شده و در زمان بزرگتر 

چند دور تکرار کنید این فرایند را . بیرون کشیده می شود

ش و آرامراحتی و به صدای نفس خود گوش دهید. آیا احساس 

 بیشتری می کنید؟

این حرکت  مشکالت تنفس، فشار خون یا مشکالت قلب به آرامی در صورت: احتیاط

 را انجام دهید.
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 سرچرخش 
 کشش مالیم عضالت گردن

 

 

 

 

 
 

 

 طوری که نیاز دارم نفس می کشم ""من 

 
به راحتی بایستید یا   در حالتی که بدن و صورت رو به جلو است 

نگه ، ثابت بنشینید. شانه ها و قسمت باالی بدن را در جای خود

 .)آرام سر  خود را به یک طرف ببرید و نفس بکشید)دمدارید. 

در طرف  برگردانید و بازدم کنید. این حرکت راجلو  رو بهصورت را

؛ بازدم به  به یک طرف استنشاق کنیدرا صورت دیگر تکرار کنید)

طوری که نیاز . وقتی نفس می کشید، به خود بگویید، "من جلو(

 .استراحت کنید باربعد از چنددارم نفس می کشم ". 

 : اگر در گردن یا شانه ها درد دارید، مراقب باشید.احتیاط

 
© Happy Poses 2020 

 

 

 

 

 

یک متخصص بهداشت  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 و درمان مراجعه کنید.
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 حالت شیر
 برای آزاد کردن تنش بازدم

 

 

 

 
 "من هر چیزی را که برای من بی تأثیر باشد رها می کنم."

 
در بینی خود تنفس کنید تا ریه های شما از هوا پر شود. 

بیرون دهان را باز و زبان خود را   اکنون با قاطعیت

 .آورید )حتی ممکن است زبان خود را مانند شیر بچسبانید(

تمام هوا  به گونه ایبگذارید انگشتان از هم جدا شوند. 

صدای نفس خود را که را از ریه های خود خالی کنید 

 بشنوید.

بازدم ، به خودتان بگویید، "من هر چیزی را که  هنگام 

 م باش.انیست ، رها می کنم." آر برای من مفید

 باشید. این حرکت : در صورت بروز مشکل در تنفس یا قلب مراقباحتیاط
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یک متخصص  ه برای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 پیچ و تاب آرام
 برای انعطاف پذیری باالی بدن

 

 
 "من شجاع هستم"

 

که پاها صاف و بازوها در کنار بدن  ی به راحتی بایستید درحال

شود و کف پا به زمین بچسبد.  متناسبروی زمین  پا ها کامألاست. 

و بدن را به یک جهت بپیچانید. بازدم کنید و به طرف نفس بکشید 

دیگر بپیچید. عقب و جلو، نفس به حرکت می پیوندد، همانطور که  

گردن و شانه ها ، به آرامی از یک طرف به طرف دیگر می پیچید

را از جهت   چرخش ، بارد. پس از چند میمانن و سرجای خود  نرم

 یگر شروع کنید.د

خودداری  از این حرکت معده و کمردرد  مشکالت  یا  و بارداری در صورت : احتیاط

 کنید.

© Happy Poses 2020 

 

یک متخصص بهداشت  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 و درمان مراجعه کنید.

 



 

 

رزشی شادی بخشوکارت ژست های   happyposes.org 

 
 

 حالت ستاره
 برای قدرت بازو و پا

 
 

 
 "من یک ستاره هستم."

باز هستند در حالی کنید. پاها  بازپاهای خود را به راحتی 

 بصورت کشیده وتابازوها  که انگشتان پا رو به جلو است.

رو به جلو   تان  . کف دستبکشیدباال به سمت ها روی شانه

ثابت بایستید و نگاه . شانه ها را از گوش دور کنید. باشد

نفس، پاهای خود را به ت بار . بعد از چندرو به جلو باشد

هم نزدیک کرده و بازوها را به سمت پایین بیاورید. آیا می 

 بمانید؟ حالت ستارهتوانید هر بار کمی در 

 لگن یا شانه مراقب باشید. مچ پا، زانو، صورت وجود مشکالت در: در احتیاط
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 کشش جانبی
 بکشیداز خواب بیدار شوید و طرفین بدن را 

 

 
 "من انعطاف پذیر هستم"

. آرامی بایستیده نگه داشته و بموازی  ها را بصورتپا

بازوی راست خود را مستقیمًا به سمت باال بکشید و به آرامی 

از کمر به سمت چپ خم شوید. برای محافظت از کمر خود، به 

به اندازه چند نفس در آن حالت جلو یا عقب خم نشوید. 

 ید)دم(.ئتنفس نماایستادن  همزمان در حینو  بمانید
 بازوها را تغییر دهید و در طرف دیگر تکرار کنید.

 از این حرکتبارداری، جراحی لگن یا شکم یا مشکالت قلبی  در صورتاحتیاط: 

مشکالت گردن، شانه، لگن و کمر احتیاط  در صورت داشتن  و خودداری کنید

 کنید.
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 happyposes.org  بطاقات تمارين "هابي بوزيز" 

 شروق الشمس / غروب الشمس 
 التنفس يصاحب الحركات للتنسيق والوضعية

 

 "أنا متصل بدائرة الحياة"
 

قف ووجهك لألمام وعينيك ثابتة. قم بتدوير راحة اليد بحيث تشير اإلبهام بعيًدا عن الجسم.  تحقق من وضعيتك. قف  

بالتساوي على قدميك مع محيط الخصر. اآلذان فوق الكتفين. استنشق وارفع الذراعين بقدر ما هو مريح لك. عندما ترفع  

تجهة لألمام )ارخي كتفيك ألسفل(. أخرج زفير وأنزل ذراعيك لألسفل.  األيدي، قم بتدوير اليدين بحيث تكون اإلبهام م

 كرر )استنشق والذراعين ألعلى، وأخرج زفير والذراعين ألسفل(. استرخي.  

    توخى الحذر إذا كان لديم مشاكل في الكتفين والرقبة او مشاكل في التنفس.   تحذير: 

 2020© هابي بوزيز 

 قم باستشارة أخصائي رعاية صحية للتأكد من مالئمة هذه التمارين لك. 
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زا انرژی تنفس  
 دوبار استنشاق جهت افزایش انرژی بدن

 
 از انرژی هستم." مملو"من 

 بایستید و بازوها  در امتداد طرفین و کف دست ها کامأل

. حاال به سرعت  تانرا تخلیه کنید باز باشد به آرامی نفس

دهان خود را باز سپس  از طریق بینی بکشید شدیددو نفس 

 بار این حرکت را. چند دو نفس را خارج کنید آنو  ردهک

 تکرار کنید. آیا احساس انرژی و تمرکز بیشتری دارید؟

 : در مورد مشکالت در ناحیه قفس سینه یا مشکالت تنفسی مراقب باشید.احتیاط

© Happy Poses 2020 

 

 

یک متخصص  ه برای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 قدم زدن
 برای قدرت و استقامت 

 "من توانا هستم"

سعی کنید در یک نقطه بمانید و در عین حال با سرعت قدم 

. هنگام بلند کردن زانوها و کشیدن آرنج ها به جلو و بزنید

  30. این تمرین را به مدت با ریتمی ثابت نفس بکشیدعقب ، 

تا ثانیه انجام دهید ، سپس متوقف شده و استراحت کنید. 

 جایی که می توانید زمان انجام حرکت را افزایش دهید.

در ، فشار خون، پا یا لگن مراقب باشید.  یمشکالت قلبوجود    صورت: در  احتیاط

 خودداری کنید. از انجام این حرکت بارداری صورت

 © Happy Poses 2020 

 

یک متخصص  ه برای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 یحالت قدرت
 بدن را زنده می کند تمام

 

 
 

 "من قوی هستم."

از هم باز کنید طوری که برای حفظ  پاهای خود را به راحتی 

. زانوها را روی مچ پا تعادل انگشت ها رو به بیرون باشد

شانه ها باال می رود. آرنج را  تا کشیده و اخم کنید. بازوه

. شانه ها را به قرار گیردخم کنید تا دستها به سمت باال 

. از درون احساس به یک نقطه خیره شویدسمت پایین شل کنید. 

نفس، بازوها را به سمت ت بار  دارید؟ بعد از چندبودن قوی 

پایین بیاورید و پاهای خود را به هم نزدیک کنید. آیا می 

 بمانید؟حالت قدرتی در  اندکیر بار توانید ه
 شانه باشید. ومچ پا، زانو، لگن  مراقب: احتیاط

© Happy Poses 2020 

 

 

یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 حالت درخت
 هماهنگ کرده و تمرکز را افزایش می دهدپاها را  

 
 "من ریشه در زمین دارم."

می . به همان اندازه که پاها در کنار هم باشند و بایستید

، روی یک پا تعادل برقرار کنید و زانوی دیگر را توانید

)نه زانو( پا  ساقخم کنید و آن پا را روی مچ پا یا 

کمر را  صافیو  کشیدهایستاده قرار دهید. دو طرف بدن را 

ها می توانند به طرفین یا مانند شاخه  بازوحفظ کنید. 

بار نفس کشیدن در آن  چند   ه   به اندازهای باالی سر باشند. 

 ی خودو پا آورده بمانید، سپس بازوها را به پایین حالت 

 دیگر تکرار کنید. با پای. بگذاریدزمین  را روی
 بیشتر استفاده کنید. کمک: در صورت لزوم از یک دیوار برای توجه

این تمرین مشکالت کمر، لگن یا فشار خون  و یا بارداری در صورت : احتیاط

 را انجام ندهید.
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یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 .بهداشت و درمان مراجعه کنید
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هواپیما حالت  
 پاها را تقویت کرده و تمرکز را بهبود می بخشد

 

 

 
 

 

 
 

 " پرواز می کنمه آسانی من ب"

باز هواپیما، بازوهای خود را  بال هایبایستید و مانند 

روی یک پای خود بایستید و پای . کرده و به طرفین بکشید

سطح خط کمر را حفظ دیگر را از زمین بلند کنید. صافی 

  در حالی که بازوهابکشید  عقب را کامأل ایپ و حال کنید

 .می کشیداز نوک انگشتان را 

بار مقابل خود متمرکز شوید. بعد از چند  یروی نقطه 

به زمین  را نیز و پا آورده نفس، بازوها را به پایینت

 تکرار کنید.بدن خود طرف دیگر  با و این حرکت را بیاورید

 این حرکت ورزشی را انجام ندهید. کمر، لگن یا فشار خون مشکالت  بارداری یا  در صورت: احتیاط
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یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 حالت قلب پر
 را به ارمغان می آورد خوبیقدردانی، احساس 

 

 

 

 

 "قلب من پر از عشق است."

 

تان   به راحتی بایستید یا بنشینید و دست خود را روی قلب

 ضربان . چشمان خود را ببندید و متوجه صدای نفس و بگذارید

یاد قلب خود شوید. به خودتان نکات مثبت را در مورد خود 

.)به عنوان مثال ، "من یک فرد مهربان و سخاوتمند آور شوید

هستم"( به افراد یا چیزهایی توجه داشته باشید که از آنها 

در مورد ، این افکار شاد را در طول روزسپاسگزار هستید. 

 خود و دیگران به یاد داشته باشید.
© Happy Poses 2020 

 

 

یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 ذهن آرام
 افکار را برای کاهش استرس خالی کنید

 

 
 

 
 "من افکار من نیستم."

 
، راحت بایستید یا بنشینید. و کمر صافپهن های  با شانه

از چشمان خود را ببندید و تمرکز خود را به داخل بیاورید. 

. به صدای تنفس خود توجه طریق بینی به آرامی تنفس کنید

کنید. بگذارید ذهن شما آرامتر و ساکت تر شود. هنگام 

بیرون آمدن، اجازه دهید نفس مانند ابر در باالی سرتان 

نفس، افکار را شناور کنید. تکز روی شناور شود. هنگام تمر

 آیا احساس آرامش و تمرکز بیشتری دارید؟
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یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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عسل زنبور تنفس  
 بدن را آرام کرده و به اعصابتان آرامش می بخشد

 

 

 

 
 

 

 

 
 ”من روی جریان زندگی شناورم"

 
جلب  چشم و دهن خود را ببندید. توجه خود را به داخل بدن

صدای  سعی کنیدحالی که نفس می کشید تنفس کنید. در. کنید

این  . در حالی که در بیاوریدمانند صدای زنبور عسل وزوزی 

هستید و  زنبور عسلمی کنید تصور کنید که یک  صدا را ایجاد

به حالت گل پرواز می کنید. پس از اتمام، آن  گل بهاین از 

 !که چه احساسی دارید ببینیدو گردید ربآرامش 
 این حرکت را یا سینه به آرامیو مشکالت تنفسی در صورت داشتن : احتیاط

 انجام دهید.
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یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 باال به چانه

 پایین به چانه
 کششی مالیم برای استراحت عضالت گردن و گلو

 

 

 

 
 "سرایدمی آهنگ"من از جهان آهنگ می خواهم و او هم برایم 

بسته  چشمانتان .با حالت آرامش بایستید یا اینکه بنشنید

چهره را آرام آرام به سمت آسمان . و صورت رو به جلو باشد

طور که در حال نفس .همان(باال( کشیده و تنفس کنید)دم)

رامی پایین آورده آرا به تان کشیدن )بازدم( هستید، صورت

چند و سعی کنید چانه خود را به سینه بزنید. این حرکت را 

 .باز نماییدید سپس چشم ها را دور تکرار کن

: اگر در گردن یا شانه ها درد دارید، مراقب احتیاط

 باشید.

© Happy Poses 2020 

 

 

یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.

 



 happyposes.org کارتهای ورزشی با ژست های شاد

 

 

 حالت لبخند 
 

 حضور در لحظه
 

 

 ”من درون ام شاد است.“ 
 

نفس آرام به طور پیوسته بنشینید. تمام توجه خود را به دم و بازدم معطوف کنید. بایستید یا با صورت و بدن آرام 

درآن که  تان آگاه باشید. مرکز خویشتن حقیقی خود به طور کامل . از آنچه که در اطراف شما اتفاق می افتد بکشید

و  از قدردانی قلبتانمی کنید اجازه دهید سپری همانطور که شما روزتان را  .تصور کنید ست، را ا عشق و نور 

 سپاسگزاری بدرخشد.

 

 

 

    

 2020 ژست های شاد   ©     

 

را بررسی کنید تا مطمئن شوید این ورزشها برای شما مناسب باشد. فوق فرد متخصص مراقب سالمت مواردبا یک   
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 چپ از بینیتنفس 
 برای آرام شدن

 

 

 

 
 

 "من آرام هستم."

 
به آرامی  حال  .چشمانتان را ببندید. بایستید یا بنشینید

 بازدم کنید. برای بستن سوراخ بینی راست از انگشت شست )یا

( دست راست استفاده کنید. به آرامی از طریق انانگشتیکی از

نگه و ثابت سوراخ بینی سمت چپ نفس بکشید و یک ریتم صاف 

و آرامش  راحتیاحساس آیا دارید. چند دور تکرار کنید. 

 بیشتری می کنید؟
 Happy Poses © 2020 ن خودداری کنید.: از احتقااحتیاط

 

 
 

یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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از بینی تنفس 

 راست 
 برای انرژی دادن

 
 

 
 

 "من متمرکز و پرانرژی هستم."

 
به آرامی حال بنشینید یا بایستید.  ،بسته انتان راچشم

بازدم کنید. برای بستن سوراخ بینی چپ از انگشت شست 

(دست چپ استفاده کنید. به آرامی از طریق انانگشتاز یکی)یا

با ریتم یکنواخت تنفس کرده سوراخ بینی مناسب نفس بکشید و 

تکرار کنید. آیا احساس تمرکز و طراوت بیشتری  بارچند  و

 می کنید؟

 
 Happy Poses © 2020   : از احتقان خودداری کنید.احتیاط

 

 

یک متخصص  هشما مناسب است، ببرای اطمینان از این که این تمرینات برای 

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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دوستی پل  
 )حالت شریکی(

 جهت ایجاد اطمینان و برقراری ارتباط

 

 

 
 

 هستیم." ی"من و شما یک

بایستید.  اوپیدا کنید. روبروی  دوست هم قد و اندازه خود

 پاها را کمی از هم جدا کنید. جهت حفظ تعادل،

سپس هر دو نفر کف دستان و انگشتان خود را به سمت باال 

حال آرنج ها را خم و نزدیک بدن نگه دارید.  قرار داده و

تا یک پل  آوریدخود فشار  دست دوستبه آرامی روی کف 

. آیا می نیز توجه کنیدتنفس خود  بهبرقرار شود.  انهدوست

؟ پس از یجاد شده تعادل داشته باشیددر حالت پل اتوانید 

 خود تشکر کنید. دوستو از  ردهاتمام، دستان خود را رها ک

، از این هرگونه صدمات و مشکالت پشت و شانهویا بارداری  در صورت: احتیاط

 نمایید. خودداری حرکت 

© Happy Poses 2020 

 
 

یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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جنگل دایره  
 )حالت گروهی(
 جهت ایجاد حس اعتماد و کارگروهی

 
 

 

 "ما با هم به آسمان میرسیم."

 تان داشته باشدفضای کافی برای بازوهای ای که در یک دایره

کف دست خود را )انگشتان به  کرده وخم را  . آرنج بایستید

شخص کنار خود قرار دهید تا دایره به  دستسمت باال( در کف 

 ایستادید ، به همان صورت کههمانند درختانهم وصل شود. 

و پای خم را خم کنید، روی یک پا تعادل داشته  خودزانوی 

پای ایستاده قرار  یروروی مچ پا )نه زانو(  شده را از

( با ی شما روی زمین قرار بگیرددو پا دهید. )ممکن است هر

چند نفس  برید و خود دست ها را به سمت باال بدوست کناری 

 .پاها را عوض کنید کرده و بکشید، سپس رها 

قسمت هرگونه آسیب در ناحیه پشت، شانه یا  و یا بارداری در صورت: احتیاط

 خودداري كنید. ی، از این حرکتتعادلهای 
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یک متخصص  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 بهداشت و درمان مراجعه کنید.
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 بازیابی استراحت و
 بدن را آرام و ذهن را تازه کنید

 

 

 

 

 
 

 هستم." ام "من خود واقعی

 
یک حصیر، بر روی  ی توانیدآرامش پیدا کنید. م ورزشبعد از 

 به راحتی دراز بکشید یا بنشینید. زمین چمنپتو، فرش یا 

 

به پشت خود دراز بکشید تا تمام بدن شما آرام شود. بازوها و 

چشمان خود  بوده و . کف دست رو به باالبصورت کشیده باشدپاها 

  خود متوجه هرگونه راحتی یا ناراحتی در بدن . سپسرا ببندید

الت در این ح. بکشیدکنید و نفس  تمرکز تان شوید. روی تنفس

،  تغییر حالتدقیقه استراحت کنید. برای  10تا 5بمانید و پس از 

و بدن را با دستان خود فشار دهید تا کمر  کردهبه آرامی حرکت 

 کند. کمکرا 

 

 

 شده را زیر زانوها قرار دهید. جمع، یک پتو کمر بهبیشتر  کمک: برای توجه

پیدا کنید که   ی رامشکالت کمر یا آسیب دیدگی، موقعیت راحت در صورت وجود : احتیاط

مناسب شما باشد. ممکن است شما بنشینید تا استراحت کنید یا به یک دیوار تکیه 

 دهید.

© Happy Poses 2020 

 

 

یک متخصص بهداشت و  هبرای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است، ب

 درمان مراجعه کنید.

 


	howtousehpcards.may2020
	healthtipsHPcards.may2020
	sequences.HappyPoses.1pagedoc.may2020
	mountain.may2020REV
	squeezeandrelax.may2020REV
	calmbreath.may2020REV
	headturns.may2020REV
	lionpose.may2020REV
	gentletwist.may2020REV
	star.may2020REV
	sidestretch.may2020REV
	sunrisesunset.may2020 Farsi
	energizingbreath.may2020REV
	walk.may2020REV
	strongpose.may2020REV
	tree.may2020REV
	airplane.may2020REV
	heart-full.may2020REV
	quietmind.may2020REV
	beebreath.may2020REV
	chinupanddown.may2020REV
	smileposes.may2020 Farsi
	leftnostrilbreathing.may2020REV
	rightnostrilbreathing.may2020REV
	friendshipbridge.may2020REV
	forestcircle.may2020REV
	restandrestore.may2020REV

