سالمتی هر فرد برای همه افراد مفید
است
کارت های ورزشی قابل چاپ

برای اطمینان از این که این تمرینات برای شما مناسب است با یک متخصص سالمتی
تماس بگیرید
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اﯾﺴﺘﺎدن ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ :اﮔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﯾﺎ
روی زﻣﯿﻦ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز و راﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ راﺣﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﻮار ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯽ و ﺑﺎﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن روی
زﻣﯿﻦ راﺣﺖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ :ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را روی ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن دھﻦ از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻧﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐُﻨﺪ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮﮐﺎت را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﻘﺪور اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﮭﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .راﺣﺘﯽ و ﺛﺒﺎت را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺣﺮﮐﺎت ھﺴﺘﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮫ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮔﻮش دھﯿﺪ :ھﺮﮔﺰ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ از دھﺎن ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده
و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺪن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ اداﻣﮫ دھﯿﺪ.
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن در روز :ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﺒﺢ  15-10دﻗﯿﻘﮫ ورزش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ،ورزش
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﺷﺎدی ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ :اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎردار و ﯾﺎ دارای ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ درد اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﯾﺪ :اﮔﺮ در ھﻨﮕﺎم ورزش درد وﺟﻮد دارد ،ﻓﻮرا ً ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮﯾﺪ .ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
آن را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟت
ﮐوه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎزی اﺳﺗراﺣت و ﺣرﮐت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﮐﻼس ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﮑﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ :اﯾﻦ ﮐﺎرت ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ طﺒﻖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺗﺼﺪﯾﻖ )اظﮭﺎرات ﺧﻮب( :اظﮭﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎرت را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره ،ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ " ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ھﺴﺘﻢ!"
ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﯾﺎ ﺑﺪون ﮐﻔﺶ؟ اﻣﮑﺎن ﻟﻐﺰش و ﺳﺮﺧﻮردن و ،....ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺟﻮراب! در ﺻﻮرت
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﮏ ﯾﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﮫ ورزش ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﺎدات ﺳﺎﻟﻢ ذھﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮫ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از
آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻇﮭﺎرات ﻣﺜﺒﺖ )ﺗﺄﯾﯿﺪھﺎ( را ﺑﮫ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ.
اﻓﮑﺎر

ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﺎد

را

رﺷﺪ

دھﯿﺪ.

اﻓﮑﺎر

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

را

رھﺎ

در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ذھﻦ و ﺗﻨﻔﺲ ﺧﻮد را

ﭘﺎﯾﺪار و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ
از دﯾﮕﺮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﮭﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
روﺷﮭﺎی ﺳﺎﻟﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ درﺧﺸﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻋﺎدات ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ورزش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺗﻤﺮﯾﻦ دھﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ،ﻏﺬا و آب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻏﺬاھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﮫ روش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ.
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ﺗﻮاﻟﯽ ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﺷﺎدی

ﺗﻮاﻟﯽ ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﺷﺎدی

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ رواﻟﮭﺎی ورزش  15-10دﻗﯿﻘﮫ ای را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .از ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﮑﺎﻧﺲ ھﺎی ﺧﻮد اﻟﮭﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه ورزش

ﭘﺎﯾﺎن روز
ﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ وﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب آرام
ﻓﺸﺎر و آراﻣﺶ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺮ
ﺗﻨﻔﺲ آرام
ذھﻦ آرام
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ

آراﻣﺶ
ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﭗ
ﺗﻨﻔﺲ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ
ﻓﺸﺎر و آراﻣﺶ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺮ
ﺗﻨﻔﺲ آرام
ذھﻦ آرام
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ

اﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه ورزش

اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻨﻔﺲ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻗﻠﺐ ﭘﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب آرام
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺖ
ﭘﻞ دوﺳﺘﯽ
داﯾﺮه ﺟﻨﮕﻞ

ﻗﻠﺐ ﺑﺎز
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه
ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب آرام
ﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ وﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻃﻠﻮع  /ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺗﻨﻔﺲ آرام
ذھﻦ آرام
ﻗﻠﺐ ﭘﺮ

ﮐﺸﺶ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻓﺸﺎر و آراﻣﺶ
ﻃﻠﻮع  /ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺖ
ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب آرام
ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ

اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه
ﻃﻠﻮع  /ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره
ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﭗ
ﺗﻨﻔﺲ آرام
ذھﻦ آرام
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب آرام
ﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ وﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه

اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ
ﻧﻔﺲ آرام
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه
ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره
ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺖ
ﭘﯿﺎده روی
ﺗﻨﻔﺲ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ذھﻦ آرام

اﻧﺮژی دادن
ﻃﻠﻮع  /ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﻨﻔﺲ اﻧﺮژی زا
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره
ﭘﯿﺎده روی
ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ راﺳﺖ

ﺷﺮوع روز
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه
ﮐﺸﺶ ﻣﻼﯾﻢ
ﻃﻠﻮع  /ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﻓﺸﺎر و آراﻣﺶ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺮ
ﺗﻨﻔﺲ آرام
ﻗﻠﺐ ﭘﺮ

ﺗﻌﺎدل
ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﭗ
ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ راﺳﺖ
ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب آرام
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه

آراﻣﺶ دروﻧﯽ
ﺗﻨﻔﺲ آرام
ﻗﻠﺐ ﭘﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺮ
ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ
ﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ وﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ذھﻦ آرام
ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ

ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮه

ﭘﺎ ھﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎزوھﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺑﺪن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘﮭﻦ و در راﺳﺘﺎی ﮔﻮش ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺎھﺎ
ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻮه :روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ زاﻧﻮھﺎ روی ﻣﭻ ﭘﺎ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :ﺑﺮای ﺿﻌﻒ ﭘﺎ ،ﻣﭻ ﭘﺎ ﯾﺎ ﭘﺎ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪاز ﺻﻨﺪﻟﯽ ﯾﺎ
دﯾﻮار ﺑﺮای ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ در درون ﺧﻮدم ﺗﻤﺎم ﻗﺪ اﯾﺴﺘﺎده ام".

ﻓﺸﺮدن و رھﺎ
ﮐﺮدن
ﻓﺸﺎر را ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﺸﺮدن و رھﺎ
ﮐﺮدن

ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن)ﭘﺎھﺎ،
دﺳﺖ ھﺎ ،ﺑﺎزوھﺎ ،ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ،ﺗﺎ ﺻﻮرت( ﺗﻮﺟﮫ
ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ راﺣﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﺗﻨﻔﺲ
ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .ﻣﺠﺪد
ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮده و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮده و
ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎزدم ﻧﻤﻮده و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﺑﺪن را
آرام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪھﯿﭻ ﺗﻨﺸﯽ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری و ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﯽ ﺑﮫ آراﻣﯽ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻧﻮر دروﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ درﺧﺸﺪ".

ﺗﻨﻔﺲ آرام

ﺗﻨﻔﺲ آھﺴﺘﮫ )دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ( ﺑﺪن را آرام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺗﻨﻔﺲ آرام

ﺑﺮای آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ھﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻨﻔﺲ،
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﮫ درون ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻧﻔﺲ ھﺎی آھﺴﺘﮫ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ) .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ھﻮا را در رﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﮑﻢ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻨﮫ
ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ دﺳﺖ را روی ﺑﺎﻻی
و دﺳﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ
ﺳﯿﻨﮫ ﻗﺮار دھﯿﺪ
ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا در رﯾﮫ ھﺎ ،روی ﺷﮑﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ( دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﺷﮑﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه و در
زﻣﺎن ﺑﺎزدم ھﻮا ﺑﮫ آراﻣﯽ از ﺷﮑﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﭼﻨﺪ دور ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﮔﻮش دھﯿﺪ .آﯾﺎ اﺣﺴﺎس
راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺲ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺐ ﺑﮫ
آراﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ در آراﻣﺶ ھﺴﺘﻢ".

ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ
ﮐﺸﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن

ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ

در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺪن و ﺻﻮرت رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ ﺑﮫ
راﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻی ﺑﺪن را در ﺟﺎی ﺧﻮد ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ.
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻧﻔﺲ
آرام ﺳﺮ
ﺑﮑﺸﯿﺪ)دم( .ﺻﻮرت رارو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﺑﺎزدم ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﯿﺪ)ﺻﻮرت را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻃﺮف اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺎزدم
ﺑﮫ ﺟﻠﻮ( .وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ،
"ﻣﻦ ﻃﻮری ﮐﮫ ﻧﯿﺎز دارم ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ " .ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪﺑﺎر اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :اﮔﺮ در ﮔﺮدن ﯾﺎ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ درد دارﯾﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﻃﻮری ﮐﮫ ﻧﯿﺎز دارم ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ"

ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺮ
ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ﺗﻨﺶ ﺑﺎزدم

ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺮ

در ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﯾﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎ از ھﻮا
ﭘﺮ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ دھﺎن را ﺑﺎز و زﺑﺎن
ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ )ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﺑﺎن ﺧﻮد
را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ( .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن از
ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﻤﺎم ھﻮا را از رﯾﮫ
ھﺎی ﺧﻮد ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
ﺑﺎزدم  ،ﺑﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ" ،ﻣﻦ ھﺮ
ھﻨﮕﺎم
ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ  ،رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ".
آرام ﺑﺎش.
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ".

ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب
آرام
ﺑﺮای اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی ﺑﺪن

ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب
آرام

ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺎھﺎ ﺻﺎف و ﺑﺎزوھﺎ
در ﮐﻨﺎر ﺑﺪن اﺳﺖ .ﭘﺎ ھﺎ ﮐﺎﻣﻸ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻮد و ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﭽﺴﺒﺪ .ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺪن
را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﮭﺖ ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺎزدم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ .ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ،ﻧﻔﺲ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﮫ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺮم و
ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ،ﭼﺮﺧﺶ را
از ﺟﮭﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻌﺪه و ﮐﻤﺮدرد از

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﺷﺠﺎع ھﺴﺘﻢ"

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره
ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺑﺎزو و ﭘﺎ

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره

ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎھﺎ ﺑﺎز
ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ.
ﺑﺎزوھﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺸﯿﺪه وﺗﺎ روی ﺷﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﮐﻒ دﺳﺖ ﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻧﮫ
ھﺎ را از ﮔﻮش دور ﮐﻨﯿﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻧﮕﺎه
رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻨﻔﺲ ،ﭘﺎھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎزوھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻤﯽ در
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ؟
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﭻ ﭘﺎ ،زاﻧﻮ ،ﻟﮕﻦ ﯾﺎ ﺷﺎﻧﮫ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ھﺴﺘﻢ".

ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺒﯽ

از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪن را ﺑﮑﺸﯿﺪ

ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﭘﺎھﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮازی ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ آراﻣﯽ
ً ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺎزوی راﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﮫ آراﻣﯽ از ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻢ
ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ
ﺧﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﮫ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ در آن ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن در ﺣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدن ﺗﻨﻔﺲ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ)دم(.
ﺑﺎزوھﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻟﮕﻦ ﯾﺎ ﺷﮑﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻗﻠﺒﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﮔﺮدن ،ﺷﺎﻧﮫ ،ﻟﮕﻦ و ﮐﻤﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻢ"

طلوع خورشید /غروب خورشی
نفس کشیدن حرکات را به جهت تناسب و هماهنگی و وضعیت بدنی پیوند می زند.

طلوع خورشید /غروب
خورشی

با صورت رو به جلو و چشمان ثابت بایستید .کف دستان
تانرا به بیرون بچرخانید به طوری که انگشتان شست
به سمت خارج از بدن باشد .حالت بدن خود را بررسی
کنید  .به صورت صاف روی پاهای تان با سطحی در
راستای کمر بایستید .گوشها درایستادن صحیح باالی
شانه ها قرار دارند .نفس را به داخل بکشید و
دستهایتان را تا جایی که راحت باشید باال بیاورید.
زمانی که دستهای شما باالی سرتان رسید دستهایتان
را طوری بچرخانید که انگشتان شست تان در جلو قرار
بگیرد ( شانه هایتان را آرام پایین بیاورید) .نفس
را بیرون دهید و دستان تان را از پشت به پایین
بیاورید  .تکرار کنید ( نفس به داخل دستها باال،
نفس به بیرون دستها پایین).
استراحت کنید!
احتیاط :مراقب شانه ها ،گردن یا موارد تنفسی باشید.
با یک فرد متخصص مراقب سالمت موارد فوق را بررسی
کنید تا مطمئن شوید این ورزشها برای شما مناسب
باشد
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کارت ژست های ورزشی شادی بخش

“من به چرخه زندگی متصل هستم”.

ﺗﻨﻔﺲ اﻧﺮژی زا
دوﺑﺎر اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺟﮭﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﺑﺪن

ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎزوھﺎ در اﻣﺘﺪاد ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﮐﻒ دﺳﺖ
ھﺎ ﮐﺎﻣﻸ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﻔﺲ ﺗﺎﻧﺮا ﺗﺨﻠﯿﮫ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ دو ﻧﻔﺲ ﺷﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺳﭙﺲ دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و آن دو ﻧﻔﺲ
را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﺣﺴﺎس اﻧﺮژی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ؟

ﺗﻨﻔﺲ اﻧﺮژی
زا

اﺣﺘﯿﺎط :در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻗﻔﺲ ﺳﯿﻨﮫ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻮ از اﻧﺮژی ھﺴﺘﻢ".

ﻗﺪم زدن
ﺑﺮای ﻗﺪرت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

ﻗﺪم زدن

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ .ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن زاﻧﻮھﺎ و
ﮐﺸﯿﺪن آرﻧﺞ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ  ،ﺑﺎ رﯾﺘﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﮫ ﻣﺪت  30ﺛﺎﻧﯿﮫ اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ  ،ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﭘﺎ ﯾﺎ ﻟﮕﻦ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎ ھﺴﺘﻢ"

ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ

ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ از ھﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﻃﻮری
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻧﮕﺸﺖ ھﺎ رو ﺑﮫ ﺑﯿﺮون
ﺑﺎﺷﺪ .زاﻧﻮھﺎ را روی ﻣﭻ ﭘﺎ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزوھﺎ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺎ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .آرﻧﺞ را ﺧﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ
را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﺧﯿﺮه
ﺷﻮﯾﺪ .از درون اﺣﺴﺎس ﻗﻮی ﺑﻮدن دارﯾﺪ؟ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻨﻔﺲ ،ﺑﺎزوھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ ﺑﺎر اﻧﺪﮐﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ؟
اﺣﺘﯿﺎط :ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﭻ ﭘﺎ ،زاﻧﻮ ،ﻟﮕﻦ و ﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﻗﻮی ھﺴﺘﻢ".

ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺖ

ﭘﺎھﺎ را ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮده و ﺗﻤﺮﮐﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ

ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺖ

ﭘﺎھﺎ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺑﮫ ھﻤﺎن
اﻧﺪازه ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ،روی ﯾﮏ ﭘﺎ ﺗﻌﺎدل
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و زاﻧﻮی دﯾﮕﺮ را ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ و آن
ﭘﺎ را روی ﻣﭻ ﭘﺎ ﯾﺎ ﺳﺎق )ﻧﮫ زاﻧﻮ( ﭘﺎ
اﯾﺴﺘﺎده ﻗﺮار دھﯿﺪ .دو ﻃﺮف ﺑﺪن را ﮐﺸﯿﺪه و
ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻤﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزو ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ اﻧﺪاز ٴه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن در آن
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎزوھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آورده و ﭘﺎی ﺧﻮد را روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺎ
ﭘﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﮫ :در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺮ ،ﻟﮕﻦ ﯾﺎ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ رﯾﺸﮫ در زﻣﯿﻦ دارم".

ﺣﺎﻟﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ

ﭘﺎھﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎل ھﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﺎزوھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﮑﺸﯿﺪ .روی ﯾﮏ
ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺎی دﯾﮕﺮ را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﺎﻓﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻂ ﮐﻤﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺎل ﭘﺎی
ﻋﻘﺐ را ﮐﺎﻣﻸ ﺑﮑﺸﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزوھﺎ را از
ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
روی ﻧﻘﻄﮫ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻨﻔﺲ ،ﺑﺎزوھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﭘﺎ
را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ

اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺮ ،ﻟﮕﻦ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ورزﺷﯽ را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪھﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ"

ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ

ﻗﺪرداﻧﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد

ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ

ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را
روی ﻗﻠﺐ ﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و
ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﮫ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺻﺪای ﻧﻔﺲ و ﺿﺮﺑﺎن
ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ را در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﯾﺎد آور
ﺷﻮﯾﺪ).ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل " ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﮭﺮﺑﺎن و
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻢ"( ﺑﮫ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ھﺴﺘﯿﺪ .در
ﻃﻮل روز ،اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺷﺎد را در ﻣﻮرد ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

© Happy Poses 2020

happyposes.org

ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ".

ذھﻦ آرام

اﻓﮑﺎر را ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ذھﻦ آرام

ﺑﺎ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘﮭﻦ و ﮐﻤﺮ ﺻﺎف ،راﺣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را
ﺑﮫ داﺧﻞ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺗﻨﻔﺲ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ﺻﺪای ﺗﻨﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ذھﻦ ﺷﻤﺎ آراﻣﺘﺮ و ﺳﺎﮐﺖ ﺗﺮ ﺷﻮد .ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون
آﻣﺪن ،اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ در ﺑﺎﻻی
ﺳﺮﺗﺎن ﺷﻨﺎور ﺷﻮد .ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺗﻨﻔﺲ،
اﻓﮑﺎر را ﺷﻨﺎور ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ".

ﺗﻨﻔﺲ زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ

ﺑﺪن را آرام ﮐﺮده و ﺑﮫ اﻋﺼﺎﺑﺘﺎن آراﻣﺶ ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ

ﺗﻨﻔﺲ زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ

ﭼﺸﻢ و دھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ
داﺧﻞ ﺑﺪن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺲ
ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺪای وزوزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﺑﯿﺎورﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺻﺪا را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ھﺴﺘﯿﺪ و از اﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﮫ آن ﮔﻞ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﮫ ﭼﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﺪ!
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ روی ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎورم

”

ﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن و ﮔﻠﻮ

ﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ﭼﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻨﺸﻨﯿﺪ.
ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﺴﺘﮫ و ﺻﻮرت رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮭﺮه
را آرام آرام ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن )ﺑﺎﻻ( ﮐﺸﯿﺪه و
ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﺪ)دم(.ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن
)ﺑﺎزدم( ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺻﻮرت ﺗﺎﻧﺮا ﺑﮫ آراﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آورده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﭼﻨﺪ دور ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻢ ھﺎ
را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :اﮔﺮ در ﮔﺮدن ﯾﺎ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ درد دارﯾﺪ،
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ از ﺟﮭﺎن آھﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ و او
ھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ آھﻨﮓ ﻣﯿﺴﺮاﯾﺪ"

ﺣﺎﻟت ﻟﺑﺧﻧد

ﺣﺎﻟت ﻟﺑﺧﻧد

ﺣﺿور در ﻟﺣظﮫ
ﺑﺎ ﺻورت و ﺑدن آرام ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد .ﺗﻣﺎم ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ دم و ﺑﺎزدم ﻣﻌطوف
ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ آرام ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد  .از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اطراف ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد .ﻣرﮐز ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود ﺗﺎن ﮐﮫ درآن ﻋﺷﻖ و ﻧور
اﺳت ،را ﺗﺻور ﮐﻧﯾد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ روزﺗﺎن را ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﺟﺎزه دھﯾد
ﻗﻠﺑﺗﺎن از ﻗدرداﻧﯽ و ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﺑدرﺧﺷد.

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗب ﺳﻼﻣت ﻣوارد ﻓوق را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد اﯾن ورزﺷﮭﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

”ﻣﻦ درون ام ﺷﺎد اﺳﺖ“.
.

ﺗﻨﻔﺲ از ﺑﯿﻨﯽ
ﭼﭗ
ﺑﺮای آرام ﺷﺪن

ﺗﻨﻔﺲ از ﺑﯿﻨﯽ
ﭼﭗ

ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .ﺣﺎل
ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎزدم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ
راﺳﺖ از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ )ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ازاﻧﮕﺸﺘﺎن( دﺳﺖ
راﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ آراﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮراخ
ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﯾﮏ رﯾﺘﻢ ﺻﺎف و ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ .ﭼﻨﺪ دور ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﺣﺴﺎس
راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﺣﺘﯿﺎط :از اﺣﺘﻘﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ آرام ھﺴﺘﻢ".

ﺗﻨﻔﺲ از ﺑﯿﻨﯽ
راﺳﺖ
ﺑﺮای اﻧﺮژی دادن

ﺗﻨﻔﺲ از ﺑﯿﻨﯽ
راﺳﺖ

ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺴﺘﮫ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺎل
ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎزدم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ
ﭼﭗ از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ )ﯾﺎﯾﮑﯽ ازاﻧﮕﺸﺘﺎن(دﺳﺖ ﭼﭗ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ آراﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ رﯾﺘﻢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮده
و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺮﮐﺰ و
ﻃﺮاوت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﺣﺘﯿﺎط :از اﺣﺘﻘﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

© Happy Poses 2020

happyposes.org

ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﭘﺮاﻧﺮژی ھﺴﺘﻢ".

ﭘﻞ دوﺳﺘﯽ
)ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﯾﮑﯽ(
ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط

ﭘﻞ دوﺳﺘﯽ
)ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﯾﮑﯽ(

دوﺳﺖ ھﻢ ﻗﺪ و اﻧﺪازه ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .روﺑﺮوی
او ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ،ﭘﺎھﺎ را ﮐﻤﯽ از
ھﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻒ دﺳﺘﺎن و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داده و آرﻧﺞ ھﺎ را ﺧﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﺪن ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ .ﺣﺎل ﺑﮫ آراﻣﯽ روی ﮐﻒ دﺳﺖ دوﺳﺖ
ﺧﻮد ﻓﺸﺎر آورﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻞ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﺗﻨﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﺎدل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮده و از دوﺳﺖ ﺧﻮد
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری وﯾﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺻﺪﻣﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺸﺖ و
ﺷﺎﻧﮫ ،از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ".

داﯾﺮه ﺟﻨﮕﻞ
)ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮوھﯽ(

ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ
در ﯾﮏ داﯾﺮه ای ﮐﮫ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزوھﺎﯾﺘﺎن
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .آرﻧﺞ را ﺧﻢ ﮐﺮده و ﮐﻒ
دﺳﺖ ﺧﻮد را )اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ( در ﮐﻒ دﺳﺖ
ﺷﺨﺺ ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ داﯾﺮه ﺑﮫ ھﻢ وﺻﻞ
ﺷﻮد .ھﻤﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎن ،ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﮫ
اﯾﺴﺘﺎدﯾﺪ زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،روی ﯾﮏ ﭘﺎ
ﺗﻌﺎدل داﺷﺘﮫ و ﭘﺎی ﺧﻢ ﺷﺪه را از روی ﻣﭻ ﭘﺎ
)ﻧﮫ زاﻧﻮ( روی ﭘﺎی اﯾﺴﺘﺎده ﻗﺮار دھﯿﺪ) .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ھﺮ دو ﭘﺎی ﺷﻤﺎ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد( ﺑﺎ
دوﺳﺖ ﮐﻨﺎری ﺧﻮد دﺳﺖ ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ و
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ رھﺎ ﮐﺮده و ﭘﺎھﺎ را ﻋﻮض
ﮐﻨﯿﺪ.

داﯾﺮه ﺟﻨﮕﻞ
)ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮوھﯽ(

اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری و ﯾﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ آﺳﯿﺐ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﺸﺖ،
ﺷﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ،از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدداري ﻛﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ".

اﺳﺘﺮاﺣﺖ و
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺪن را آرام و ذھﻦ را ﺗﺎزه ﮐﻨﯿﺪ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ و
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ

ﺑﻌﺪ از ورزش آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ
روی ﯾﮏ ﺣﺼﯿﺮ ،ﭘﺘﻮ ،ﻓﺮش ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺷﻤﺎ آرام
ﺷﻮد .ﺑﺎزوھﺎ و ﭘﺎھﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻒ دﺳﺖ
رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ راﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﺑﺪن ﺧﻮد
ﺷﻮﯾﺪ .روی ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از  5ﺗﺎ 10دﻗﯿﻘﮫ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﮫ آراﻣﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺪن را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﻤﺮ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﮫ :ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﻤﺮ ،ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه را زﯾﺮ
زاﻧﻮھﺎ ﻗﺮار دھﯿﺪ.

اﺣﺘﯿﺎط :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺮ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
راﺣﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺗﮑﯿﮫ دھﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرت ژﺳت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺎدی ﺑﺧش

"ﻣﻦ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ام ھﺴﺘﻢ".

