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 یسالمت  متخصص ک ی  با است مناسب  شما  ی برا ناتی تمر نی ا که  نی ا از نانی اطم یبرا
دی ری بگ تماس  

 
ژست های شاد   ©  2020 



نحوه استفاده از 
 شادی بخشکارتھای 

  سالمتی مشکالت دارای و یا  بارداراین تمرینات برای افرادی کھ  و بررسی کنید: توقف کرده
. برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است با یک متخصص  میباشد نیستند

 تماس بگیرید.  سالمتی
 

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

 

حالت  ممکن است ترتیب تمرینات متفاوت باشد، اما معموالً یکی از آنھا با  کنید: ترکیبآن را 
 پایان می یابد.   استراحت و حرکتشروع می شود و با بازی  کوه

 

 را برای استراحت در کالس، محل کار یا منطقھ تفریحی، چند مورد چند مورد را انتخاب کنید:
 نیاز مکان و محیط خود انتخاب کنید.   باناسب تم
 

این کارت ھا می توانند برای ایستگاه ھای ورزشی ارسال شوند، بنابرین   یستگاه ھای تمرینی:ا
 افراد ممکن است طبق سرعت و برنامھ خود از آنھا استفاده کنند. 

 

تان تکرار کنید. بھ عنوان  برای خودمربوط بھ ھر کارت را اظھارات  ):خوب اظھارات( تصدیق
 ویید ، "من یک ستاره ھستم!" ستاره، بھ خود بگحالت مثال، در 

 

در صورت  !جوراب با، بھ خصوص ....و سرخوردن ولغزش امکان  ؟با کفش یا بدون کفش
 ورزش کنید. برھنھ  یپا کفش بپوشید یا باعدم وجود تشک یا  

 

نشستن روی صندلی یا   حالت در  می توانیداگر ترجیح می دھید بنشینید،  ایستادن یا نشستن:
راحتی و پایداری  داشتنبرای  .خود تغییر دھیدو راحتی روی زمین، تمرینات را بر اساس نیاز 

و بالش استفاده کنید. برخی از تمرینات ممکن است ھنگام خوابیدن روی  پشتیاز دیوار یا بیشتر 
 انجام شود.  تر زمین راحت

 

تمرکز کنید. بھ طور کلی فرد با  منفس ترا روی  تمرینات بھ آرامی حرکت کنید و نفس بکشید:
تا آنجا  حرکات را باشد.  یکنواختند و بستھ شدن دھن از طریق بینی نفس می کشد. نفس باید کُ 

دھید و بین تمرینھا استراحت کنید. راحتی و ثبات را در حالی کھ  انجام مقدور استبدن  برای کھ
 ھستید پیدا کنید.  موقعیت ھای حرکاتدر 

 

 توقف کردهدھان نفس می کشید،  از. اگر بھ سختی فشار نیاوریدھرگز  ھ بدن خود گوش دھید:ب
 .اجازه می دھد ادامھ دھیدجایی کھ بدن بھ شما تا و استراحت کنید. بھ آرامی حرکت کنید و 

 

دقیقھ ورزش کنید. با توجھ بھ نیاز بدن، ورزش  15-10بھتر است صبح  روز:بھترین زمان در 
 روزانھ پیشنھاد می شود. بصورت 

 

برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  
 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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نکاتی برای 
 زندگی سالم

 
بھ شما اجازه می دھد تا  مراقبت مناسب شما از خودتان

 از دیگران مراقبت بھتری داشتھ باشید. 
باعث درخشش شما می روشھای سالم را انتخاب کنید کھ 

 .شود
 

 عادات سالم بدن را انتخاب کنید
 

 منظم بخورید، بخوابید و ورزش کنید. ی  طبق برنامھ

 .دھیدبدن خود را مطابق نیاز خود تمرین 
 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.

 

 
 
 
 

 عادات سالم ذھن را انتخاب کنید
 

از و بگذارید احترام  تانخانواده و اجتماع ، بھ خود

 مراقبت کنید. آن 

 خود و دیگران فکر کنید.بھ چیزھای خوب نسبت بھ 
 ید. ئاظھارات مثبت (تأییدھا) را بھ خود و دیگران بگو

افکار شاد را رشد دھید. افکار ناخوشایند را رھا  

 کنید.
ذھن و تنفس خود را  در تمام کارھایی کھ می کنید 

 پایدار و ثابت نگھ دارید.
 

 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 توالی حالت ھای شادی
 ایده ھایی برای کارھای روزمره ورزش

 

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

 

 توالی حالت ھای شادی
 ایده ھایی برای کارھای روزمره ورزش

 

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

 باز قلب
 کوهحالت 

 پیچ و تاب آرام
 پایین بھ  چانھباال وبھ چانھ 
 خورشیدغروب  /طلوع 
 یدرتق حالت

 نفس آرامت
 ذھن آرام

 پر قلب
 

 اعتماد بھ نفسایجاد 
 نفس آرام

 کوهحالت 
 سرچرخش 
 ستاره حالت 
 درخت حالت 

 پیاده روی 
 تنفس زنبور عسل

 ذھن آرام
 

 آرامش درونی
 نفس آرامت

 پر قلب
 یدرتق حالت
 شیر حالت 
 سر چرخش 
  پایینبھ  چانھباال وبھ چانھ 

 ذھن 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

  پایینبھ  چانھباال وبھ چانھ 
 درخت حالت 
 ھواپیماحالت 
 کوهحالت 

 

 عادلت
 چپبا بینی تنفس 
 بینی راستبا تنفس 
 سر چرخش

 پیچ و تاب آرام
 یدرتق حالت
 درختحالت 
 ھواپیما حالت 
 کوهحالت 

 آرامش
 چپ با بینیتنفس 
 زنبور عسلتنفس 
 سرچرخش 

 فشار و آرامش
 شیرحالت 

 نفس آرامت
 ذھن آرام

  استراحت و بازیابی
 

 استرس و اضطراب
 کوهحالت 
 خورشیدغروب  /طلوع 
 ستاره حالت 
 چپ با بینیتنفس 

 نفس آرامت
 ذھن 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
  پایینبھ  چانھباال وبھ چانھ 
 سر چرخش 

 پیچ و تاب آرام
 فشار و آرامش

  شیر حالت
 نفس آرامت

 ذھن 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 
 ھواپیما حالت 
 بینی راستبا تنفس 
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 حالت کوه
  

 

 

 

 ایستاده ام." تمام قد"من در درون خودم 

 حالت کوه
بدن برای تمام بدن مفید اعضای وضعیت مناسب  

 است

 

و بھ راحتی  کشیدهپا ھا را بھ صورت موازی 
قرار دھید.   بدن، بازوھا را در کنار بایستید

. پاھا باشندگوش ھا  در راستایشانھ ھا پھن و 
.  سر بھ باال بکشیدتمام بدن خود را از  و ثابت

ثابت  یدننفس می کتچشمان خود را ھمچنان کھ 
 .در این حالت چند بار نفس بکشید نگھ دارید.

 

کھ زانوھا روی مچ پا  بطوری: روی صندلی بنشینید صندلی کوه
 .گیرندقرار 

 

از صندلی یا  میتوانید: برای ضعف پا، مچ پا یا پا، احتیاط 
 استفاده کنید.کمک رای دیوار ب

 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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رھا و ردن فش
 کردن

 

 
 "نور درونی من می درخشد."

رھا و ردن فش
 کردن

 را با آگاھی رھا کنید فشار
 

، اھر قسمت بدن(پاھبھ  و چشمان خود را بستھ
اصلی، تا صورت) توجھ   دست ھا، بازوھا، بدن 

کنید. آیا راحتی و ناراحتی وجود دارد؟ تنفس  
مجدد کنید و ھر قسمت از بدن را فشار دھید. 

تنفس کرده و . حاال یدئنماو استراحت  کردهتنفس 
و  نموده آغوش بگیرید. بازدمدر تمام بدن را 

بدن را  ھنگامیکھ  استراحت کنید. توجھ کنید
 .ن باقی نماندھیچ تنشی در بدآرام می کنید

 
این  بھ آرامی در صورت بارداری و یا صدمات جسمی احتیاط:

  حرکت را انجام دھید.
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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نفس آرامت  
  

 
."من در آرامش ھستم"

نفس آرامت  
 تنفس آھستھ (دیافراگم) بدن را آرام می کند 

 

تمرین تنفس،  این  برای آرامش بیشتر در ھنگام
دراز بکشید. چشمان  اینکھ بنشینید یا  بھتر است
بھ  . درون خود متمرکز شویدبھ و ستھ خود را ب

.  یدم باشاشروع کنید. آرآرامی نفس کشیدن را 
آھستھ و عمیق بکشید. (سعی کنید  نفس ھایحاال 

سینھ  سمتھوا را در ریھ ھا بھ سمت شکم بھ 
باالی است یک دست را روی  بھتر ھدایت کنید. حتی

ھدایت برای  دست دیگر را سینھ قرار دھید  و
دقت ) بگذارید ، روی شکمدر ریھ ھا جریان ھوا

شده و در بزرگتر شما شکم کنید کھ ھنگام تنفس 
ھوا بھ آرامی از شکم شما بیرون بازدم زمان 

چند دور تکرار این فرایند را . کشیده می شود
کنید و بھ صدای نفس خود گوش دھید. آیا احساس 

 و آرامش بیشتری می کنید؟راحتی 

 
تنفس، فشار خون یا مشکالت قلب بھ مشکالت  در صورت: احتیاط
 این حرکت را انجام دھید. آرامی

 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 سرچرخش 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 "طوری کھ نیاز دارم نفس می کشم"من 

سرچرخش   
 کشش مالیم عضالت گردن

 
بھ   در حالتی کھ بدن و صورت رو بھ جلو است 

راحتی بایستید یا بنشینید. شانھ ھا و قسمت 
نگھ دارید.  ، ثابت باالی بدن را در جای خود

آرام سر  خود را بھ یک طرف ببرید و نفس 
برگردانید و جلو  رو بھصورت را .)بکشید(دم

در طرف دیگر تکرار  بازدم کنید. این حرکت را
؛ بازدم بھ یک طرف استنشاق کنیدرا صورت کنید(

. وقتی نفس می کشید، بھ خود بگویید، بھ جلو)
بعد از طوری کھ نیاز دارم نفس می کشم ". "من 
 .استراحت کنید بارچند

 

 : اگر در گردن یا شانھ ھا درد دارید، مراقب باشید.احتیاط
 
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 حالت شیر
 
 

 
 
"من ھر چیزی را کھ برای من بی 

 تأثیر باشد رھا می کنم."
 

 حالت شیر
 برای آزاد کردن تنش بازدم

 

در بینی خود تنفس کنید تا ریھ ھای شما از ھوا 
دھان را باز و زبان   پر شود. اکنون با قاطعیت

بیرون آورید (حتی ممکن است زبان خود خود را 
بگذارید انگشتان از  .بچسبانید)را مانند شیر 
تمام ھوا را از ریھ   بھ گونھ ای ھم جدا شوند. 

صدای نفس خود را کھ ھای خود خالی کنید 
 بشنوید.

 

بازدم ، بھ خودتان بگویید، "من ھر  ھنگام 
چیزی را کھ برای من مفید نیست ، رھا می کنم." 

 م باش.اآر
 

این  راقب: در صورت بروز مشکل در تنفس یا قلب ماحتیاط
 باشید. حرکت

 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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پیچ و تاب 
 آرام

 

 

 
 

 "من شجاع ھستم"

 
 

پیچ و تاب 
 آرام

 برای انعطاف پذیری باالی بدن
 

کھ پاھا صاف و بازوھا  یبھ راحتی بایستید درحال
 متناسبروی زمین  پا ھا کامألدر کنار بدن است. 

و بدن  شود و کف پا بھ زمین بچسبد. نفس بکشید 
طرف را بھ یک جھت بپیچانید. بازدم کنید و بھ 

دیگر بپیچید. عقب و جلو، نفس بھ حرکت می  
پیوندد، ھمانطور کھ بھ آرامی از یک طرف بھ 

و  گردن و شانھ ھا نرم، طرف دیگر می پیچید
را  چرخش، بارد. پس از چند میمانن سرجای خود

 از جھت دیگر شروع کنید.
 

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

 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 حالت ستاره
 
 

 
 "من یک ستاره ھستم."

 حالت ستاره
 برای قدرت بازو و پا

 

 

باز کنید. پاھا  بازپاھای خود را بھ راحتی 
 ھستند در حالی کھ انگشتان پا رو بھ جلو است.

بھ سمت  ھا روی شانھ  بصورت کشیده وتا بازوھا 
. شانھ  باشدرو بھ جلو  تان . کف دستبکشیدباال 

ثابت بایستید و نگاه ھا را از گوش دور کنید. 
نفس، پاھای ت بار . بعد از چندرو بھ جلو باشد

خود را بھ ھم نزدیک کرده و بازوھا را بھ سمت  
پایین بیاورید. آیا می توانید ھر بار کمی در  

 بمانید؟ حالت ستاره
 

مچ پا، زانو، لگن یا شانھ   صورت وجود مشکالت در : در احتیاط
 مراقب باشید.

 
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 کشش جانبی
 

 
 

 "من انعطاف پذیر ھستم"
 
 

 کشش جانبی
 بکشیداز خواب بیدار شوید و طرفین بدن را 

 
 
آرامی ھ نگھ داشتھ و بموازی  ھا را بصورتپا

. بازوی راست خود را مستقیمًا بھ سمت  بایستید
باال بکشید و بھ آرامی از کمر بھ سمت چپ خم 
شوید. برای محافظت از کمر خود، بھ جلو یا عقب 

بھ اندازه چند نفس در آن حالت  خم نشوید. 
تنفس  ایستادن  ھمزمان در حینو  بمانید

 ید(دم).ئنما
 

بازوھا را تغییر دھید و در طرف دیگر تکرار 
 کنید.

 
بارداری، جراحی لگن یا شکم یا مشکالت   در صورتاحتیاط: 

مشکالت   در صورت داشتن  و خودداری کنید از این حرکتقلبی 
 گردن، شانھ، لگن و کمر احتیاط کنید.

  
 
 

برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  
 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 غروب / خورشید طلوع

 خورشی 

 

 

 ”زندگی متصل هستم. ه  خمن به چر“

خورشی غروب / خورشید طلوع  

 نفس کشیدن حرکات را به جهت تناسب و هماهنگی و وضعیت بدنی پیوند می زند. 

 

 با صورت رو به جلو و چشمان ثابت بایستید. کف دستان

 تسکه انگشتان شبچرخانید به طوری به بیرون تانرا 

از بدن باشد. حالت بدن خود را بررسی  خارج سمتبه 

در  یبا سطح روی پاهای تانصاف کنید . به صورت 

باالی درایستادن صحیح بایستید. گوشها  راستای کمر

. نفس را به داخل بکشید و قرار دارندشانه ها 

دستهایتان را تا جایی که راحت باشید باال بیاورید. 

دستهایتان رسید زمانی که دستهای شما باالی سرتان 

قرار جلو  در تان تشسبچرخانید که انگشتان  طوری را

. نفس د(یاوریپایین بآرام  ) شانه هایتان را بگیرد

پایین تان را از پشت به  را بیرون دهید و دستان

 ،) نفس به داخل دستها باال بیاورید . تکرار کنید

بیرون دستها پایین(. به نفس  

!داستراحت کنی    

 .گردن یا موارد تنفسی باشید، احتیاط: مراقب شانه ها

     

را بررسی  فوق با یک فرد متخصص مراقب سالمت موارد

کنید تا مطمئن شوید این ورزشها برای شما مناسب 

 باشد
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 انرژی تنفس
 زا

 
 

 

 از انرژی ھستم." مملو"من 
 

 زا انرژی تنفس
 دوبار استنشاق جھت افزایش انرژی بدن

 
 

بایستید و بازوھا  در امتداد طرفین و کف دست 
تانرا تخلیھ  باز باشد بھ آرامی نفس ھا کامأل

از طریق بینی  شدید. حاال بھ سرعت  دو نفس کنید
دو نفس  آنو  ردهدھان خود را باز کسپس  بکشید

تکرار  بار این حرکت را. چند را خارج کنید
 کنید. آیا احساس انرژی و تمرکز بیشتری دارید؟

 

 

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

 
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 قدم زدن
  

 

 "من توانا ھستم"
 

 

 قدم زدن
 برای قدرت و استقامت 

 

سعی کنید در یک نقطھ بمانید و در عین حال با 
. ھنگام بلند کردن زانوھا و سرعت قدم بزنید

با ریتمی ثابت کشیدن آرنج ھا بھ جلو و عقب ، 
ثانیھ انجام    30. این تمرین را بھ مدت  نفس بکشید

تا جایی  دھید ، سپس متوقف شده و استراحت کنید.  
 کھ می توانید زمان انجام حرکت را افزایش دھید.

 

، فشار خون، پا یا لگن یمشکالت قلبوجود  صورت: در احتیاط
خودداری  از انجام این حرکت بارداری در صورتمراقب باشید. 

 کنید.

  
اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  برای 

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب

 

 
 
 
 
 
 
 
 happyposes.org           © Happy Poses 2020     کارت ژست ھای ورزشی شادی بخش

 
 
 

 



 یحالت قدرت
 

 
 

 
 

 "من قوی ھستم."

 یحالت قدرت
 بدن را زنده می کند تمام

 
از ھم باز کنید طوری   پاھای خود را بھ راحتی 

کھ برای حفظ تعادل انگشت ھا رو بھ بیرون  
 ا. زانوھا را روی مچ پا خم کنید. بازوھباشد

شانھ ھا باال می رود. آرنج را خم   تا کشیده و
. شانھ ھا قرار گیردکنید تا دستھا بھ سمت باال 

بھ یک نقطھ خیره را بھ سمت پایین شل کنید. 
دارید؟ بعد از  بودن . از درون احساس قوی شوید
نفس، بازوھا را بھ سمت پایین ت بار  چند

بیاورید و پاھای خود را بھ ھم نزدیک کنید. 
حالت قدرتی در  اندکیر بار آیا می توانید ھ

 بمانید؟
 

 شانھ باشید. ومچ پا، زانو، لگن  مراقب: احتیاط
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 حالت درخت
 

 "من ریشھ در زمین دارم."

 حالت درخت
 ھماھنگ کرده و تمرکز را افزایش می دھدپاھا را  

 
. بھ ھمان پاھا در کنار ھم باشند و بایستید

، روی یک پا تعادل  می توانیداندازه کھ 
برقرار کنید و زانوی دیگر را خم کنید و آن  

(نھ زانو) پا  ساقپا را روی مچ پا یا 
و  کشیدهایستاده قرار دھید. دو طرف بدن را 

ھا می توانند  بازوکمر را حفظ کنید.  صافی
بھ طرفین یا مانند شاخھ ھای باالی سر  

بار نفس کشیدن در آن چند   هٴ  بھ اندازباشند. 
 بمانید، سپس بازوھا را بھ پایینحالت 
با . بگذاریدزمین  را روی ی خودو پا آورده

 دیگر تکرار کنید. پای
 

بیشتر  کمک: در صورت لزوم از یک دیوار برای توجھ
 استفاده کنید.

 
مشکالت کمر، لگن یا  و یابارداری در صورت : احتیاط

 این تمرین را انجام ندھید.فشار خون 
 
 

اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب برای 
 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید ھاست، ب
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 حالت
 ھواپیما

 

 
 "پرواز می کنمھ آسانی من ب"

 
 
 

ھواپیما حالت  
 پاھا را تقویت کرده و تمرکز را بھبود می بخشد

 
ھواپیما، بازوھای   بال ھایبایستید و مانند 

روی یک . باز کرده و بھ طرفین بکشیدخود را 
پای خود بایستید و پای دیگر را از زمین بلند 

 ایپ و حال سطح خط کمر را حفظ کنیدکنید. صافی 
از  را   در حالی کھ بازوھابکشید  عقب را کامأل
 .می کشیدنوک انگشتان 

مقابل خود متمرکز شوید. بعد از  یروی نقطھ 
 و پا آورده نفس، بازوھا را بھ پایینبار تچند 

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

 
این حرکت ورزشی را انجام  کمر، لگن یا فشار خون مشکالت  بارداری یا  در صورت: احتیاط
 ندھید.

 
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 حالت قلب پر
 

 
 
 

 "قلب من پر از عشق است."
 

 حالت قلب پر
 را بھ ارمغان می آورد خوبیقدردانی، احساس 

 

 

بھ راحتی بایستید یا بنشینید و دست خود را 
. چشمان خود را ببندید و تان بگذارید روی قلب

قلب خود شوید. بھ  ضربان متوجھ صدای نفس و 
یاد آور خودتان نکات مثبت را در مورد خود 

.(بھ عنوان مثال ، "من یک فرد مھربان و شوید
سخاوتمند ھستم") بھ افراد یا چیزھایی توجھ  

در  داشتھ باشید کھ از آنھا سپاسگزار ھستید. 
، این افکار شاد را در مورد خود و طول روز

 دیگران بھ یاد داشتھ باشید.
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 "من افکار من نیستم."

 ذھن آرام
 افکار را برای کاھش استرس خالی کنید

 
، راحت بایستید یا و کمر صافپھن ھای  با شانھ

بنشینید. چشمان خود را ببندید و تمرکز خود را 
از طریق بینی بھ آرامی تنفس بھ داخل بیاورید. 

. بھ صدای تنفس خود توجھ کنید. بگذارید  کنید
ذھن شما آرامتر و ساکت تر شود. ھنگام بیرون 
آمدن، اجازه دھید نفس مانند ابر در باالی  

نفس،  تکز روی سرتان شناور شود. ھنگام تمر
افکار را شناور کنید. آیا احساس آرامش و  

 تمرکز بیشتری دارید؟
 
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 زنبور تنفس
 عسل

 
 

 
 
 

 
”"من روی جریان زندگی شناورم

 زنبور تنفس
 عسل

بدن را آرام کرده و بھ اعصابتان آرامش می 
 بخشد

 
چشم و دھن خود را ببندید. توجھ خود را بھ 

حالی کھ نفس  تنفس کنید. در. جلب کنید داخل بدن
مانند صدای  وزوزی صدای  سعی کنید می کشید 
این صدا را . در حالی کھ در بیاوریدزنبور عسل 

 زنبور عسلمی کنید تصور کنید کھ یک  ایجاد
گل پرواز می کنید.  آن  گل بھاین ھستید و از 

 ببینیدو گردید ربآرامش بھ حالت پس از اتمام، 
 !کھ چھ احساسی دارید

 
 آرامییا سینھ بھ و مشکالت تنفسی در صورت داشتن : احتیاط

 انجام دھید. این حرکت را

  
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 باال بھ چانھ
 پایین بھ چانھ

 
 

 
من از جھان آھنگ می خواھم و او "

 برایم آھنگ میسراید"ھم 

 باال بھ چانھ
 پایین بھ چانھ

 کششی مالیم برای استراحت عضالت گردن و گلو
 

  با حالت آرامش بایستید یا اینکھ بنشنید. 
چھره . چشمانتان بستھ و صورت رو بھ جلو باشد

سمت آسمان (باال) کشیده و را آرام آرام بھ 
.ھمانطور کھ در حال نفس کشیدن  )تنفس کنید(دم

رامی پایین  آتانرا بھ  (بازدم) ھستید، صورت
آورده و سعی کنید چانھ خود را بھ سینھ بزنید. 

ید سپس چشم ھا  چند دور تکرار کناین حرکت را 
 .را باز نمایید

 

: اگر در گردن یا شانھ ھا درد دارید، احتیاط
 ب باشید.مراق

 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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 حالت لبخند
 
 

 

 
 “ .استشاد  من درون ام ” 

 

 

 حالت لبخند
 

 حضور در لحظھ
 
 

بنشینید. تمام توجھ خود را بھ دم و بازدم معطوف بایستید یا با صورت و بدن آرام 
 . از آنچھ کھ در اطراف شما اتفاق می افتد بکشیدنفس آرام بھ طور پیوستھ کنید. 

عشق و نور درآن کھ  تان آگاه باشید. مرکز خویشتن حقیقی خود بھ طور کامل
می کنید اجازه دھید سپری ھمانطور کھ شما روزتان را  .تصور کنید ست، راا 

و سپاسگزاری بدرخشد. از قدردانی قلبتان  
 
    

را بررسی کنید تا مطمئن شوید این ورزشھا برای شما  فوق مواردبا یک فرد متخصص مراقب سالمت 
 مناسب باشد
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. 



 از بینیتنفس 
 چپ

 
 
 

 
 
 
 
 

 "من آرام ھستم."

 از بینیتنفس 
 چپ

 برای آرام شدن
 
 

  حال  .چشمانتان را ببندید. بایستید یا بنشینید
بھ آرامی بازدم کنید. برای بستن سوراخ بینی 

) دست انانگشتیکی از راست از انگشت شست (یا
راست استفاده کنید. بھ آرامی از طریق سوراخ 

و ثابت بینی سمت چپ نفس بکشید و یک ریتم صاف 
احساس آیا نگھ دارید. چند دور تکرار کنید. 

 و آرامش بیشتری می کنید؟ راحتی
 

  : از احتقان خودداری کنید.احتیاط
 
 

برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  
 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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از بینی تنفس 
 راست 

 
 

 

 
 
 

 "من متمرکز و پرانرژی ھستم."
 
 

از بینی تنفس 
 راست 

 برای انرژی دادن
 
 

حال  بنشینید یا بایستید.  ،بستھ انتان راچشم
بھ آرامی بازدم کنید. برای بستن سوراخ بینی  

)دست چپ  انانگشتاز یکیچپ از انگشت شست (یا
استفاده کنید. بھ آرامی از طریق سوراخ بینی  

با ریتم یکنواخت تنفس کرده مناسب نفس بکشید و 
تکرار کنید. آیا احساس تمرکز و  بارچند  و

 طراوت بیشتری می کنید؟
 

    : از احتقان خودداری کنید.احتیاط
 
 
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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دوستی پل  
 (حالت شریکی)

 

 

 
 ھستیم." ی"من و شما یک

دوستی پل  
 (حالت شریکی)

 جھت ایجاد اطمینان و برقراری ارتباط

 

پیدا کنید. روبروی  دوست ھم قد و اندازه خود
پاھا را کمی از  جھت حفظ تعادل،بایستید.  او

 ھم جدا کنید.
سپس ھر دو نفر کف دستان و انگشتان خود را بھ  

آرنج ھا را خم و نزدیک   باال قرار داده وسمت 
 دست دوستبھ آرامی روی کف حال بدن نگھ دارید. 

برقرار شود.  انھتا یک پل دوست آوریدخود فشار 
در . آیا می توانید نیز توجھ کنیدتنفس خود  بھ

؟ پس از  حالت پل ایجاد شده تعادل داشتھ باشید
خود  دوستو از  ردهاتمام، دستان خود را رھا ک

 تشکر کنید.
 

ھرگونھ صدمات و مشکالت پشت و  ویا بارداری  در صورت: احتیاط
 نمایید. خودداری ، از این حرکت شانھ

 

برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  
 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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جنگل دایره  
 (حالت گروھی)

 

 

 
 "ما با ھم بھ آسمان میرسیم."

 

 

 

جنگل دایره  
 (حالت گروھی)

 جھت ایجاد حس اعتماد و کارگروھی

تان فضای کافی برای بازوھای ای کھ در یک دایره
کف   کرده وخم را  . آرنج بایستید داشتھ باشد

  دست دست خود را (انگشتان بھ سمت باال) در کف 
شخص کنار خود قرار دھید تا دایره بھ ھم وصل  

  ، بھ ھمان صورت کھ ھمانند درختانشود. 
را خم کنید، روی یک پا  خودزانوی  ایستادید

روی مچ پا  و پای خم شده را ازتعادل داشتھ 
پای ایستاده قرار دھید. (ممکن   یرو(نھ زانو) 

) با  ی شما روی زمین قرار بگیردھر دو پااست 
 برید وخود دست ھا را بھ سمت باال بدوست کناری 

پاھا را عوض   کرده و چند نفس بکشید، سپس رھا 
 .کنید

 

ھرگونھ آسیب در ناحیھ پشت،   و یا بارداری در صورت: احتیاط
 خودداري كنید. ی، از این حرکتتعادلقسمت ھای شانھ یا 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ھستم." ام "من خود واقعی

 

 استراحت و
 بازیابی

 بدن را آرام و ذھن را تازه کنید
 

بر  ی توانیدآرامش پیدا کنید. م ورزشبعد از 
بھ راحتی  زمین چمنیک حصیر، پتو، فرش یا روی 

 دراز بکشید یا بنشینید.
بھ پشت خود دراز بکشید تا تمام بدن شما آرام 

. کف دست بصورت کشیده باشدشود. بازوھا و پاھا 
  . سپس چشمان خود را ببندید بوده و رو بھ باال

  خود  متوجھ ھرگونھ راحتی یا ناراحتی در بدن
.  بکشیدکنید و نفس  تمرکز تان شوید. روی تنفس

دقیقھ  10تا 5در این حالت بمانید و پس از 
، بھ آرامی  تغییر حالتتراحت کنید. برای اس

و بدن را با دستان خود فشار دھید   کردهحرکت 
 کند. کمکتا کمر را 

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

مشکالت کمر یا آسیب دیدگی، موقعیت  در صورت وجود: احتیاط
پیدا کنید کھ مناسب شما باشد. ممکن است شما  ی راراحت

 بنشینید تا استراحت کنید یا بھ یک دیوار تکیھ دھید.
برای اطمینان از این کھ این تمرینات برای شما مناسب است،  

 یک متخصص بھداشت و درمان مراجعھ کنید. ھب
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