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به نام خدا
"تنفس "
کتاب ر
الکتونیک
ی
سبک زندگ سالم

ر
نجات
نازیال
بهار 1401
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عنوان " تنفس "
ر
نجات
نازیال
ی
سلطات "
صفحه آر یات ":هنگامه
آدرس پیج اینستا گرام :
sabkzendgisallem
آدرس کانال :
sabk_zendgi_salem.com
آدرس ر
الکتونیک :
sabkzendgisalem.com
حق ر
نش برای نویسنده محفوظ یم باشد
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هدف از تنفس آگاهانه برقراری ارتباط با جسم خوداست تنفس
آگاهانه نوع خودشنایس وغذا محسوب یم شود .
غذات رایگان راحت
ی
و ت دردرس که در ر
دستس ما است .
ی
تنفس صحیح و آگاهانه :
ری
باالرفت جذب یم شود ،در
تنفس آگاهانه باعث افزایش هضم و
سوخت چرت ها کمک یم کند ،یبوست را برطرف یم کند  ،ی
بعض ها از
ی
خوردن برای آرامش استفاده یم کنند ویل ر
وقت تنفس آگاهانه داشته
باشید این مشکل برطرف یمشود .باعث کاهش وزن  ،تقویت سیستم
ی
ایمت بدن  ،تقویت قلب  ،تقویت دستگاه تنفیس ،
ر
قلت  ،بهبود عملکرد مغزی
قلت عروق  ،بهبود عملکرد ی
تقویت دستگاه ی
 ،بهبود و خلق و خوی یمشود.
ژ
گرفت ی
ری
اکستن اضافه به بدن وارد میشود که
یعت کیل
دقت کنید دم
باعث میشود گردش خون در بدن ر
بهت ونوع پاکسازی آگاهانه انجام
شود.
عمل مکث وحبس کردن نفس در سینه باعث میشود که سلولهای بدن
ر
تندرست شود .
رسشار از انرژی
ی
طوالت مواد سیم ذخته شده دربدن رادفع
عمل بازدم مخصوصا بازدم
یم کند .
ی
پایت قفسه
 ۷0درصد تنفس روی دیافراگم است که به شکل قله ،
سینه قرار دارد و ر
وقت تنفس انجام یم گتد به شکل صاف در یم آید .
تنفس ورزش خاص ریه است
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انواع تنفس
-1تنفس غریق نجات
-2تنفس (کانگ فو)
 -3آشنای با قفسه سینه
-4تنفس ات را ر
گستش بده
-5
 -6تنفس تلمبه ای
 -7تنفس محجزه  5دقیقه ای یا حفره ای ی
بین
 -8تنفس خدای
 -9واسطه تنفس
-10
 -11تنفس برای پاکسازی جمجمه ای
 – 12تنفس هندسه ای
الف – ی
مثلن
ب -مربیع ( شکیم )
ج – دایره ای
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تنفس  (1غریق نجات )

فایده
ر
اکستن یم کند  ،وزن را کاهش میدهد  ،در زمان های که ذهن
بدن را رسشار از
غرق در افکار و احساسات ی
منف هست یم توان از این تنفس استفاده کرد.

تمرین
-1
-2
-3
-4
-5
-6

یمتوان به صورت ایستاده یا نشسته انجام داد جلوی آینه ایستاده یا
میتوان تصور کرد جلوی آینه هستید.
ر
خوی میاورد و از
یک جمله تاکیدی مثبت (من بهتین هستم ) که حس ی
باورهای ی
ذهن نشأت یمگتد بیان کنید.
ی
از راه ی
طوالی بکشید .
بین یک تنفس آرام و عمیق و
 4برابر دم  ،مکث کنید
بازدم را از راه دهان دو برابر دم بتون دهید
ر
بهت است بعد از تنفس هم اول جمله تاکیدی را برای خودتان بیان کنید

8شماره مکث

4شماره بازدم
2شماره دم
6

نکته :این تنفس را 10بار وهر دفعه 3بار در روز انجام بدهید.
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تنفس ( 2کانگ فو)

فایده
عصن چون ر
این تنفس کمک به هضم غذا یم کند و رفع نفخ  ،ر
وقن بدن
حن نفخ
ی
ر
ی
بیشت
آدرنالی به دستگاه گردش خون
از حالت آرامش خارج یم شود ترشح وورود
ر
گوارش را کند میکند در نتیجه
شده وماهیچه ها تقریبا سفت شده وکار سیستم
ی
هرچتی خورده شود باعث مشکالت معده شده که این تنفس
در این حالت
باعث یم شود ماهیچه ها وشکم را شل شود و هضم غذا را ر
بهت کند ،ریتم گردش
ر
ر
بیشتی به بدن یم رساند .
اکستن
خون رافعال و

تمرین
ری
نشسی و هم ایستاده یم توان این تنفس را انجام داد ویل در روزهای
در ررسایط
کنتل ر
بهت است چون که ر
اولیه در ررسایط نشسته ر
بهتی روی ررسایط میتوان
داشته باشید.
 -1عمل دم از راه ی
بین انجام شود
ر
لوستراکه از
 -2رسرا کیم به سمت عقب کج کرده انگار میخواهید یک
-3
-4
-5

سقف آویزان است را ببینید .
یک لحظه در این حالت مانده
سپس عمل بازدم رااز طریق دهان انجام دهید .
وهمانطور که رسرا به حالت عادی بر یمگردانید با صدای بلند
ومشخص صدای (ها ااااااااااا ) را محکم به بتون دهید.

نکته :ر
ی
کسات که خییل دچار
بهتین موقع قبل از غذا است ویل
غذات انجام دهند .
نفخ میشوند 4یا  5بار در روز قبل از هر وعده
ی
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تنفس ( 3آشنایی با قفسه سینه )
فایده
آشنای با اعضای بدن  ،آشنای با ساختار تنفیس ودستگاه تنفس
تمرین
-1
-2
-3

دراز کشیده و با تمرین تالش کرده به دنده های خود آگاه شوید و آن را
لمس کنید.
ی
وپایی یم آید آگاه
به حرکت قفسه سینه که توسط این دم و بازدم باال
شوید.
چند نفس عمیق کشیده واحساس کنید که چطور قفسه سینه با هر
نفیس وسیع میشود .
9

-4
-5

-6

سپس ماهیچه شکم را سفت کرده ودر این حالت که نفس حبس شده
ر
حالن هست .
چه حیس دارید وریه در چه
روزی یک دقیقه زمان بگتید و دم و بازدم های خود را در طول یک
دقیقه شمارید و در جدویل که شامل تاری خ و تعداد تنفس هاست
یادداشت کنید.
در ر
دفت شکرگزاری به خاطر سیستم تنفیس از خدای خود سپاسگزاری
کنید.

تنفس  ( 4تنفس ات را گسترش بده )

فایده
برای انعطاف پذیری مجرای تنفیس خییل عایل هست
تمرین
 -1بایست فاصله پاهارا حدود نیم ر
مت باشد
 -2دستها را از پشت بهم حلقه کنید و آنها را به سمت پاشنه پا کش بیاورید
 -3از راه بی ین عمل دم را انجام دهید  ،قفسه سینه را باال یبتید و چانه را روی
سینه بگذارید
 -4ششها و جلوی سینه را باد کنید وآن را احساس کنید .
 -5از راه بی ین عمل بازدم را انجام بدهید و چانه را رها کنید
 -6دوباره به حالت ایستاده اول برگرید
 -7این کار را سه بار انجام بدهید
 -8حاال با دست راست مچ دست چپ را بگتید و دستان را جلوی بدن
بکشید
10

 -9از راه بی ین عمل دم را انجام بدهید پشت را گرد و خمیده کنیدوزانوهارا خم
کنید تا کل بدن به سمت جلو حلقه شود
عقن را که پر از هوا یم شوند رااحساس کنید
-10ششهای ی
-11از راه بی ین عمل بازدم را انجام بدهیدو دوباره به حالت ایستاده اول برگرید
-11این کار را سه بار انجام بدهید.
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تنفس 5

فایده
این نوع تنفس به درد ورزشکاران وافرادی که میخواهند بدن وستون فقراتشان
انعطاف پذیر باشد

تمرین
-1صاف بایستید فاصله پاها به اندازه نیم ر
مت و شصت پا ها باید رو به بتون
باشد
 -2دستها را روی کمر بگذارید کف دست را به داخل و شصت ها به سمت پشت
باشد
 -3تا جای که یم توانید به جلو خم شوید
 -4عمل بازدم را از راه بی ین با شمارش یک تا دوازده انجام بدهید و سیع کنید تمام
هوای شکم را خایل کنید
 -5عمل دم را از راه بی ین با شمارش یک تا دوازده انجام بدهید تا شکم پر از هوا
شود
 -6این مرحله را  4یا  5بار تکرار کنید تورم و صاف شدن پهلوها را با دست بررش
کنید
 -7نفس را در سینه حبس کنید و آهسته بلند شوید
 -8به آهستگ هوا را بتون بدهید
 -9نفیس عمیق بکشید و آن را تا چند ثانیه حبس کنید
-10در حالت وارهیده باشید و عادی نفس بکشید

نکته  :این تمرین را  ۳بار در روز انجام بدهید
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تنفس (6تلمبه ای )

فایده
این تنفس باعث میشود که تنفس بدن ونفس خود را در دشت بگتی  ،تنفس
ر
خود را بهبود ببخشید وبا تالش ر
بیشتی را به بدن برسانید  ،اسید معده
کمت هوای
را در زمان گرسنگ ر
کمت کنید
تمرین
-1کف زم ی
ی دراز بکشید رس زانوها را کیم خم کنید
 -2اول از چند نفس عمیق شکیم ررسوع کنید حاال آماده تلمبهزدن باشید
 -3عمل دم را از راه بی ین انجام بدهید تا اینکه شکم مثل باد کنک پر و گرد شود
 -4حاال نفس را در سینه حبس کنید
13

 -5حاال همانطور که نفس را حبس کرده اید هوا را از داخل شکم باال به قفسه
سینه بیاورید تا سینه پر از هوا شود .نکته اینکه نباید بگذارید هوا از دهان یا بی ین
خارج شود
 -6حاال سینه را صاف کنید و هوا را به سمت شکم بفرستید تا باز شکم باد کند در
حایل که پشت شما کیم خمیده است
-7این سبک تلمبه ای را آنقدر ادامه بدهید تا به نفس کشیدن نیاز پیدا کنید

ر
نکته :در مرحله اول این کار شاید سخت باشد اما ر
خته
وقت در کنتل تنفس ی
ی
شوید یم توانید مدت بی ر
طوالتتری داشته
شتی نفس را حبس کنید و تمرین
باشید این روش تلمبه ای را قاطعانه انجام بدهید

تنفس  7معجزه  5دقیقه (تنفس حفرههای بینی)
فایده
مفید برای گرگرفتگ خانم های یائسه ،آرامش اعصاب  ،افزایش کیفیت خواب
افرادی که رسی ع و تند تند رسما میخورند ،افزایش سیستم ی
ایمن بدن  ،آرامش
عصن  ،رسدرد های زیاد  ،موقع غم وافشگ
رویح و جسیم  ،تنظیم سیستم
ی
تمرین ()1
-1
-2
-3

روی ی
زمی یا روی صندیل بصورت صاف بنشینید
بین سمت را گرفته وعمل دم را با حفره ی
با انگشت حفره ی
بین سمت
چپ انجام دهید
یک مکث کوچک داشته باشید
14

-4
-5

بین راست برداید ی
انگشت را از روی ی
وبین چپ را گرفته وعمل بازدم را
انجام بدهید
چند تنفس معمویل و دوباره تکرار کنید
تمرین ()2

- 1با انگشت حفره یک ی
بین را گرفته
بین بعدی دم گرفته از همان حفره ی
 -2از حفره ی
بین عمل بازدم را انجام دهید

نکته  :ی
بت دم و بازدم یک مکث کوچک داشته باشید  ۶مکث  6بازدم
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تنفس ( 8نفس خدایی )
فایده
این تنفس باعث میشود که خرد وحکمت بذن خودش را شفا بدهد ،برای ارتباط با
بعد معنویت  ،مسایل را در منظر مناسب قرار دهید
تمرین
 -1بایستید پاها را به اندازه طول شانه از هم باز کنید
 -2از راه بی ین نفس عمیق شکیم بکشید
 -3احساس کنید که با سیاره زم ی
ی یگ شده اید و قدرت حیات از وجود شما به
زم ی
ی ریشه دوانده است
 -4و بازدم عمیق انجام بدهید که از راه دهان باشد هر نوع نگر یای و دلهره را از
خودتان دور کنید آنها را فراموش کنید
 -5اگر دلتان یم خواهد همراه با عمل دم دست ها را باالی رس یبتید و با عمل
یی بیاورید دقت کنید تمام توجه شما باید روی تصویری بزر ر
بازدم آنها را پا ی
گت
باشد و خودتان را ببینید که تصویری بزر ر
ر
هسن .
گت از کل

نکته  :اگر امکانش هست این نوع تنفس را در فضای باز انجام بدهید
ر
وبهتاست کفشها در آورده وپاها با مادر ی
زمت وطبیعت یک شود
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تنفس  (9واسطه تنفسی )
فایده
همانگ ذهن وبدن  ،برای انبساط عضالت بدن وگرفتگ عضله پا
تمرین
 -1یک یی نوشی ی
دی تهیه کنید
 -2حواس را متوجه دم و بازدم کنید
 -3یک نفس بکشید یی را در دهان بگذارید ودهان را ببندیدکیم مکث کنید
-4مقداری عمل بازدم را از راه یی ومقداری رااز راه ی
بین انجام بدهید دقت کنید که
جهت یی رو به باال باشد ،نه به سمت پا ی
یی
بین دست خود را جلوی ی
عی خارج کردن بازدم از راه ی
-5در ی
بین قرار دهید .

نکته  :بازدم شما از راه یت مطابق با خود یت باشد .در یت فوت نکنید

17

تنفس 10
فایده
خالص شدن از ررس آلودگ  ،فشار رویح  ،خارج شدن تمام مواد سیم از مفاصل ،
ماهیچه ها  ،بافت ها و اندامهای بدن
تمرین
 -1روی یک صندیل راحت بنشینید
 -2از راه بی ین عمل دم را انجام بدهید
 -3عمل بازدم از راه دهان غنچه شده به شکل او( ( oباشد
 -4این عمل را سه بار انجام بدهید
 -5حاال چند آه عمیق بکشید
 -6مرحله  2تا  4را انجام بدهید به خاطر داشته باش که شانه ها افتاده باشد
 -7مجسم کنید که الستیگ را خایل یم کنید.
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نکته  :این تنفس را  ۳بار در روز انجام بدهید
تنفس (11پاکسازی جمجمه )
فایده
مناسب برای جمجمه واعصاب  ،جلو گتی از فشار روی مغز وکاهش
فشار بر روی رس  ،تحریک پذیری روی دستگاه گوارش و رفع یبوست ،
کاهش فشار خون  ، ،خواب راحت
تمرین
 -1در حال رن راحت بنشینید
 20 -2نفس عمیق شکیم انجام بدهید
 -3از راه ی
بین بازدم را انجام بدهید
بین سمت را ر
 -4ی
سن را بگتید از مجرای سمت چپ هوا را بتون بدهید تا
حسای تو شش هاکامال از هوا خایل یم شود
جای که شکم
ی
 -5عمل دم کامل و بازدم منقطع را  10بار انجام بده نکته :هر نوع عمل دم
ی
بی بازدم پیوسته باید غت ارادی و خود به خود باشد
ً
 -6از راه ی
بین کامال عمل دم را انجام بدهید
 -7از راه ی
بین عمل بازدم را انجام بدهید
 -8در حدود  3/4ظرفیت شش ها را پر از هوا کنید و حداالمکان آنرا حس
کنید
اسن ی
 -9مرحله  4تا  8را از راه مجرای سمت ر ر
بین انجام بدهید
سپس مرحله  4تا  8را از راه دو مجرای ی
بین انجام بدهید
-10
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-12تنفس های هندسی
 -1ی
مثلن
 -2مربیع
 -3دایره ای
 (-1نفس مثلثی )
فایده
تنفس ی
مثلن پایه ای ترین برای تنفس آگاهانه است .
آرامش اعصاب  ،کاهش ر
استس  ،کاهش اشتها ،
تمرین :
-1
-2
-3

ی
بی  4شماره دم گرفته
سپس ی
بی چهار شماره مکث کنید
 4شماره بازدم انجام دهید وبه شکل آرام و پیوسته از ی
بین انجام شود .

نکته:
ی
تعیی کنید مهم تعهدیست که نسبت به این تمرین دارید.
تعداد را خودتان
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4شماره مکث

4شماره بازدم

 4شماره دم

( -2تنفس مربعی ) یا (تنفس شکمی )
فایده
ر
ازدیاد ی
اکستن در شش ها ودستگاه گردش خون یم شود .
متان
تمرین
4 -1شماره دم بگتید
4 -2شماره مکث کنید
4 -3شماره بازدم انجام بدهید وبالفاصله  4شماره عمل دم را انجام بدهید

 4شماره بازدم

 4شماره مکث

 4شماره مکث

4شماره دم
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- 3تنفس دایره ای (تنفس های پر انرژی)
فایده
-1روی جسم برای درد های رسشانه است که بر اثر بلند کردن ی
ی
سنگی
چت
ی
سنگین زندگ و کار روی شانه ها احساس
یا غلظت خون باال یا فشار و
سنگین یم کند  ،ر
ی
حن گرفتگ های قفس سینه را هم در بر یمگتد .یک دایره
از قفس سینه به باال
 -2برای افرادی که دارای افکار مزاحم هستند که این افکار مزاحم یک
ی
دروی در آنها به وجود یمآورد و یک حرکت را در
احساس دردناک
سلولهای وجودی افراد به وجود آورده  ،یک حس رها شدگ و انضباط به
وجود یمآورد
 -4دلهره قبل از انجام هر کار پر ر
استس مانند امتحان
تمرین
این تنفس اول صبح یا موقع خواب ترجیحاانجام شود
 -1از راه ی
بین چهار عمل دم و چهار عمل بازدم را انجام دهید ی
بی عمل
دم و بازدم مکث ندارید
 -2بعد از آن چهارتا ،بالفاصله یک دم گرفته و تا پنج بشمارید
 -3بعد یک بازدم تا  5شماره انجام دهید
 -4دوباره  4رسی تنفس کوتاه مثل شماره ( )1انجام دهید
 -5این دو را  4رسی انجام دهید بدون توقف انگار یک حالت دایره ای
شکل دارد و  1دوره دایره وار بدون توقف انجام بدهیدپ
زمان تنفس فقط حواستان به تنفس باشد مجموع این تنفس  20تا
یمشود ر
حن روزی یک بار انجام دهید.
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عمل بازدم
عمل دم

ما تالش کردیم از فضای کل ریه استفاده کنید نه فقط از قسمت باالی ریه این
تنفس ها یک نوع ورزش ریه و دمبل زدن ریه است.
ی
ر
طوالی مدت روی آن تنفس ها هوشیار باشم این آگایه را میتوان
وقن در
درزندگ روزمره وارد یمکنیم متوجه یمشویم که چه مواقع عادی تنفس یم
کشیم چه مواقع ذهن تو تاخت و تازاست دراین مواقع رسی ع یگ از تنفس
های آگاهانه را انتخاب کرده انجام داده و آرامش پیدا یمکنیم .
موقع ترس

تنفس هاسطیح و مقطیع است (بریده بریده )

موقع عصبانیت تنفس ها کوتاه و لرزان است
ری
نشسی و ایستادن خود دقت کنید چون روی تنفس اثر دارد .
از امروز به طرز
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