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تنفس    خوداست  جسم  با  ارتباط  برقراری  آگاهانه  تنفس  از  هدف 

غذاتی رایگان راحت محسوب یم شود .  غذا  خودشنایس و   آگاهانه نوع 

س  که در و تی دردرس    .  است ما  دستر

 : فس صحیح و آگاهانه تن

افزایش   باعث  آگاهانه  ی    و   هضمتنفس  شود    جذبباالرفتر در  ،یم 

بعضی ها از  ،یبوست را برطرف یم کند    ،سوخت چرتی ها کمک یم کند 

داشته  آگاهانه  تنفس  وقتر  ویل  استفاده یم کنند  آرامش  برای  خوردن 

تقویت سیستم  ،  باعث کاهش وزن  . شود  باشید این مشکل برطرف یم 

 ، تقویت دستگاه تنفیس   ،  تقویت قلب،  ایمتی بدن 

 
ر
 بهبود عملکرد مغزی    ،  بهبود عملکرد قلتی   ،  تقویت دستگاه قلتی عروق

 . شود بهبود و خلق و خوی یم ، 

وارد   بدن  به  اضافه  ن  ژ اکست  یعتی کیل  ی 
که میشود  دقت کنید دم گرفتر

انجام   باعث میشود گردش خون در بدن بهتر ونوع پاکسازی آگاهانه 

   . د شو 

بدن   سلولهای  باعث میشود کهنفس در سینه  عمل مکث وحبس کردن  

 تندرستر شود . رسشار از انرژی 

ه شده دربدن   دفع  را عمل بازدم مخصوصا بازدم طوالتی مواد سیم ذخت 

   د . کن  یم

قفسه    ۷0 ی  پایت   ، قله  شکل  به  است که  دیافراگم  روی  تنفس  درصد 

د به شکل صاف در یم آید .   سینه قرار دارد و وقتر تنفس انجام یم گت 

 تنفس ورزش خاص ریه است  
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 انواع تنفس 

 تنفس غریق نجات -1

 نگ فو( اتنفس  )ک-2

 با قفسه سینه   آشنای    -3

ش بده -4  تنفس ات را گستر

5-  

 تلمبه ای  تنفس  -6

 دقیقه ای یا حفره ای بینی   5محجزه تنفس   -7

 خدای   تنفس   -8

 واسطه تنفس   -9

10- 

 پاکسازی جمجمه ای  تنفس برای    -11

 هندسه ای  تنفس   – 12

 مثلنی  –الف 

 مربیع ) شکیم (   -ب

 دایره ای  –ج 
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 ) غریق نجات (1تنفس  

 

 فایده  

ن یم کند ، وزن بدن ر  ذهن   در زمان های  که   را کاهش میدهد ، را رسشار از اکست 

 د. ر از این تنفس استفاده ک هست یم توان غرق در افکار و احساسات منفی 

 تمرین  

نشسته  یم -1 یا  ایستاده  صورت  به  ایستتوان  آینه  جلوی  داد  یا   هدا انجام 

   . د جلوی آینه هستید ر تصور کمیتوان 

ین هستم (    یک جمله تاکیدی مثبت -2 ورد و از میاکه حس خویی    )من بهتر

د بیان کباورهای ذهنی نشأت یم  د. نیگت 

 . از راه بینی یک تنفس آرام و عمیق و طوالیی بکشید   -3

 مکث کنید،  برابر دم  4 -4

ون دهید    -5  بازدم را از راه دهان دو برابر دم بت 

 بهتر است بعد از تنفس هم اول جمله تاکیدی را برای خودتان بیان کنید   -6

 

 

 

 شماره مکث    8                                            

 

 

 

                                                                      دم باز  شماره4  

     شماره دم 2                                                                                       
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  . بار در روز انجام بدهید 3بار وهر دفعه  10این تنفس را:نکته 
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 نگ فو( ا )ک  2تنفس 

 فایده  

بدن وقنر  چون      حنر نفخ عصنی ،رفع نفخ    و این تنفس کمک به هضم غذا یم کند  

ی به دستگاه گردش خون بیشتر  خارج یم شود  حالت آرامش  از   ترشح وورود آدرنالی 

ده وکار سیستم گوارشر را کند میکند در نتیجه  ششده وماهیچه ها تقریبا سفت  

تنفس  این  شده که  معده  مشکالت  باعث  شود  خورده  ی  ی هرچت  حالت  این    در 

ریتم گردش  ،و هضم غذا را بهتر کند    شود  ماهیچه ها وشکم را شل  باعث یم شود  

ی به بدن یم رساند خون راف ن بیشتر ر  . عال و اکست 

 تمرین 

ی و هم ایستاده یم توان این تنفس را انجام داد ویل    ایط نشسیر در روزهای  در رسر

است  اولیه   بهتر  نشسته  ایط  رسر ایطچون    در  رسر روی  ی  بهتر ل   میتوان   که کنتر

 . داشته باشید 

 عمل دم از راه بینی انجام شود   -1

عقب کج   -2 سمت  به  از رسرا کیم  راکه  لوستر یک  میخواهید  انگار  کرده 

 .  سقف آویزان است را ببینید 

 ه دنیک لحظه در این حالت ما -3

 . دهید از طریق دهان انجام را بازدم سپس عمل  -4

که   -5 یم   را  رس وهمانطور  بر  عادی  حالت  بلند  د  انی گردبه  صدای  با 

ون دهید ( ها ااااااااااا  ) صدای   ومشخص    . را محکم به بت 

 

است    : نکته غذا  از  قبل  موقع  ین  دچار    ویلبهتر خییل  کساتی که 

 . د نانجام ده بار در روز قبل از هر وعده غذاتی  5یا  4   د ننفخ میشو 
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 ( آشنایی با قفسه سینه )  3 تنفس 

 فایده  

  سآشنای  با ساختار تنفیس ودستگاه تنف ،  آشنای  با اعضای بدن 

 تمرین  

به دنده های خود آگاه شوید و آن را    هدر و با تمرین تالش ک  هدراز کشید -1

 . لمس کنید 

ی یم آید    این دم و بازدم  توسط  به حرکت قفسه سینه که     -2 آگاه  باال وپایی 

 . شوید 

هر   -3 با  سینه  قفسه  چطور  واحساس کنید که  عمیق کشیده  نفس  چند 

 نفیس وسیع میشود . 
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ا سپس   -4 ین حالت که نفس حبس شده ماهیچه شکم را سفت کرده ودر 

 . وریه در چه حالنر هست چه حیس دارید 

یک    -5 طول  در  را  خود  های  بازدم  و  دم  و  ید  بگت  زمان  دقیقه  یک  روزی 

شما هاست رید  دقیقه  تنفس  تعداد  و  تاری    خ  شامل  که  جدویل  در  و 

 . د نییادداشت ک

در دفتر شکرگزاری به خاطر سیستم تنفیس از خدای خود سپاسگزاری    -6

 . کنید 

 

 

 

 

 ) تنفس ات را گسترش بده (  4تنفس 

 فایده  

 برای انعطاف پذیری مجرای تنفیس خییل عایل هست 

 تمرین  

 متر باشد  م یحدود ن را فاصله پاها ستیبا  -1

 ید اور یو آنها را به سمت پاشنه پا کش ب  ید هم حلقه کنبرا از پشت  دستها  -2

ید   را باال    نهیقفسه سدهید ،  عمل دم را انجام    نی یاز راه ب  -3   یو چانه را رو بتی

 یدبگذار  نهیس

 . نید وآن را احساس کنید را باد ک نه یس  یششها و جلو   -4

   ید را رها کن چانهو   ید عمل بازدم را انجام بده نی یاز راه ب  -5

 د  یاول برگر  ستادهیدوباره به حالت ا  -6

 یدکار را سه بار انجام بده  نیا  -7

بگ  -8 را  چپ  دست  مچ  راست  دست  با  دستا  د یت  حاال  جلو   ن و   بدن  یرا 

  ید کشب
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زانوهارا خم  یدو کن  دهیرا گرد و خم  پشت  ید عمل دم را انجام بده  نی یاز راه ب -9

 تا کل بدن به سمت جلو حلقه شود  ید کن

 ید احساس کنرا شوند  را که پر از هوا یم عقنی  یهاشش-10

 د  یاول برگر  ستادهیو دوباره به حالت ا یدعمل بازدم را انجام بده نی یراه باز -11

 ید. کار را سه بار انجام بده  نیا -11
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   5تنفس 

 فایده  

فقراتشان   وستون  بدن  میخواهند  وافرادی که  ورزشکاران  درد  به  تنفس  نوع  این 

 انعطاف پذیر باشد  

 تمرین  

با-1 ن   د ی ستیصاف  اندازه  به  پاها  با  م یفاصله  ها  پا  و شصت  ب  د یمتر  به   ون ت  رو 

 باشد

کف دست را به داخل و شصت ها به سمت پشت   رید  کمر بگذا   یدستها را رو   -2

 باشد 

 د یبه جلو خم شو  د یتوان که یم  ی  تا جا -3

  متما  د یکن   و سیع  د ی تا دوازده انجام بده  ک یبا شمارش    نی یعمل بازدم را از راه ب  -4 

 دیکن   شکم را خایل یهوا 

ب  -5 از راه  انجام بده  کیبا شمارش    نی یعمل دم را  تا شکم پر از هوا    د ی تا دوازده 

 شود 

  تورم و صاف شدن پهلوها را با دست بررش  د ی بار تکرار کن  5  ا ی  4مرحله را    نیا   -6

   د یکن

   د یو آهسته بلند شو  د یحبس کن   نهینفس را در س -7

 به  -8
 

 دیبده ونت  هوا را ب آهستگ

 د یکن حبس   هی و آن را تا چند ثان د یبکش  قیعم نفیس -9

 یدنفس بکش یو عاد ید باشوارهیده در حالت -10

 دیبار در روز انجام بده ۳را  نیتمر  نیا نکته : 
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 )تلمبه ای ( 6تنفس 

 فایده  

  ، ی  بگت  در دشت  را  بدن ونفس خود  تنفس  میشود که  باعث  تنفس  تنفس  این 

ی را به بدن برسانید ، اسید معده  خود را بهبود ببخشید وبا تالش کمتر هوای بیشتر

 کمتر کنید  
 

 را در زمان گرسنگ

 تمرین  

ی زمف ک-1  کنید    خم  کیم را  رس زانوها  د یدراز بکش ی 

وع کن شکیم قیاول از چند نفس عم  -2  دیزدن باشحاال آماده تلمبه د یرسر

ک پر و گرد شود  کنشکم مثل باد    نکهیتا ا   د یانجام بده  نی یعمل دم را از راه ب      -3

   د یحبس کن  نهیحاال نفس را در س  -4
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ا حاال    -5 را حبس کرده  نفس  از    د یهمانطور که  را  به قفسه   کم شداخل  هوا  باال 

 نی یب  ا یهوا از دهان    د یگذار نکته اینکه نباید ب  . پر از هوا شود   نه یتا س  د یاور یب  نهیس

 خارج شود 

تا باز شکم باد کند در   د یو هوا را به سمت شکم بفرست   د یرا صاف کن   نهیحاال س   -6

 است   دهیخم که پشت شما کیم  حایل

 د یکن  دا یپ از ین دنیشتا به نفس ک د یرا آنقدر ادامه بده ایاین سبک تلمبه -7

ل تنفس ختی   سخت باشد اما وقتر   د یکار شا  نیدر مرحله اول ا    : نکته  هدر کنتر
ب  د یتوان  یم  د یشو  داشته    یتر طوالتی   ن یو تمر   د ینفس را حبس کن  یشتر یمدت 
 د یرا قاطعانه انجام بده یروش تلمبه ا نیا د یباش

 

 

 

 های بینی( دقیقه )تنفس حفره 5جزه مع 7تنفس 

 فایده  

برای   افزایش کیفیت خواب  مفید   ، اعصاب  یائسه،  آرامش   خانم های 
 

گرگرفتگ

آرامش    ، بدن  ایمنی  سیستم  ،افزایش  میخورند  تند رسما  تند  و  رسی    ع  افرادی که 

  رویح و جسیم ، تنظیم سیستم عصنی 
 

 ، رسدرد های زیاد ، موقع غم وافشگ

 (1تمرین ) 

ی یا روی صندیل بصورت صاف بنشینید  -1  روی زمی 

حفره   -2 انگشت  را گرفته  بینی  با  بینی سمت  سمت  حفره  با  را  دم  وعمل 

 انجام دهید  چپ 

 یک مکث  کوچک داشته باشید   -3
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از روی بینی راست برداید وبینی چپ را گرفته وعمل بازدم را  انگشت را   -4

 انجام بدهید  

 چند تنفس معمویل و دوباره تکرار کنید   -5

 

 (2تمرین ) 

 با انگشت حفره  یک بینی را گرفته- 1     

 دم گرفته  از همان حفره بینی عمل بازدم را انجام دهید بعدی  از حفره بینی   -2    

ی دم و بازدم یک مکث کوچک داشته باشید نکته :   بازدم  6مکث  ۶بت 
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 )نفس خدایی (   8تنفس 

 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  

 د یپاها را به اندازه طول شانه از هم باز کنبایستید  -1

   د یبکش شکیم قینفس عم نی یاز راه ب -2

با س  د یاحساس کن  -3 ی زم  ارهیکه  ا   گی  ی  از وجود شما به   اتی و قدرت ح   د یشده 

ی زم  دوانده است  شهیر  ی 

بازدم عم  -4 بده  قیو  نگرایی   د یانجام  نوع  باشد هر  راه دهان  از  از   که  را  و دلهره 

 دیرا فراموش کن  ا آنه  د یخودتان دور کن 

دلتان یم  -5 باال  اگر  را  ها  با عمل دم دست  بتی   یخواهد همراه  با عمل    د یرس  و 

پا را  آنها  ی بازدم  با  د یدقت کن  د یاور ی ب  یی  شما  توجه  بزرگتر   یر یتصو   یرو   د یتمام 

 .  بزرگتر از کل هسنر  یر یکه تصو   د ین ی باشد و خودتان را بب

بدهید  انجام  باز  فضای  در  را  تنفس  نوع  این  هست  امکانش  اگر   : نکته 
ی وطبیعت یک شود  است کفشها در آورده وپاها با مادر زمت    وبهتر
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 ) واسطه تنفسی ( 9تنفس 

 فایده  

 عضله پا 
 

 ذهن وبدن ، برای انبساط عضالت بدن وگرفتگ
 

 همانگ

 تمرین  

   د ی کن  هیته دیی ینوشیی   کی -1

   د یبازدم کن  و  حواس را متوجه دم -2

 کیم مکث کنید  ودهان را ببندید  د یرا در دهان بگذار  یی  د ینفس بکش کی -3

که    د یدقت کن  د یانجام بدهومقداری رااز راه بینی      عمل بازدم را از راه یی مقداری  -4

ی نه به سمت پا،رو به باال باشد  جهت یی    یی 

ی خارج کردن بازدم از راه بینی دست خود را جلوی بینی قرار دهید . -5  در عی 

  د ینکن فوت در تی  . باشد  مطابق با خود تی  از راه تی شما بازدم نکته :  
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 10تنفس 

 فایده  

 ، فشار رویح ، خارج شدن تمام مواد سیم از مفاصل ،  
 

خالص شدن از رسر آلودگ

 ماهیچه ها ، بافت ها و اندامهای بدن 

 تمرین  

 د ینیراحت بنش صندیل کی یرو  -1

   د یعمل دم را انجام بده نی یاز راه ب  -2

 باشد   ) o) عمل بازدم از راه دهان غنچه شده به شکل او -3

  د یعمل را سه بار انجام بده نیا  -4

   د یبکش قیمعه آحاال چند  -5

 افتاده باشد   ا به خاطر داشته باش که شانه ه ید را انجام بده 4تا  2مرحله  -6

 د. ی کن  یم را خایل گیکه الست   ید مجسم کن  -7
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 بار در روز انجام بدهید   ۳نکته : این تنفس را  

 

 )پاکسازی جمجمه (  11تنفس 

 فایده  

وکاهش    مغز  روی  فشار  از  ی  جلو گت   ، واعصاب  جمجمه   برای  مناسب 

  ، روی رس   بر  دستگاه گوارشفشار  روی  پذیری  ،    و   تحریک  یبوست  رفع 

 کاهش فشار خون ، ، خواب راحت  

 

 تمرین  

 

 راحت بنشینید   نر در حال -1

 نفس عمیق شکیم انجام بدهید   20 -2

 از راه بینی بازدم را انجام بدهید -3

را بینی   -4 بسمت  را  ید  سنر  تا    گت  بدهید  ون  بت  را  هوا  مجرای سمت چپ  از 

 جای  که شکم حسایی تو شش هاکامال از هوا خایل یم شود  

هر نوع عمل دم نکته :   بار انجام بده    10عمل دم کامل و بازدم  منقطع را   -5

ی بازدم پیوسته باید غت  ارادی و خود به خود باشد  بی 

 عمل دم را انجام بدهید   -6
ً
 از راه بینی کامال

 از راه بینی عمل بازدم را انجام بدهید   -7

هوا کن  3/ 4در حدود    -8 از  پر  را  ها  آنرا حس    ید ظرفیت شش  حداالمکان  و 

 ید  کن

 ید  مجرای سمت راسنر بینی انجام بدهراه  را از  8تا  4مرحله  -9

 یدبینی انجام بده دو مجرایرا از راه  8تا  4سپس مرحله  -10
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 س های هندسی فتن-12 

 مثلنی  -1

 مربیع  -2

 دایره ای   -3

 

   (نفس مثلثی  )-1

 فایده  

 . تنفس مثلنی پایه ای ترین برای تنفس آگاهانه است 

س ، کاهش اشتها ،   آرامش اعصاب ، کاهش استر

 تمرین : 

ی  -1  شماره دم گرفته  4بی 

ی چهار شماره مکث کنید   -2  سپس بی 

 شود . به شکل آرام و پیوسته از بینی انجام و شماره بازدم انجام دهید  4 -3

 : نکته

ی کنید مهم تع    د. که نسبت به این تمرین دارییست  دهتعداد را خودتان تعیی 
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        شماره مکث 4                                                     

 

 

 

 شماره بازدم                           4                                               شماره دم         4           

                                                          

 )تنفس شکمی (  مربعی ( یا   تنفس ) -2

 فایده  

ن در شش ها ودستگاه گردش خون یم شود .  ر ان اکست  ی  ازدیاد مت 

 تمرین  

ید 4 -1  شماره دم بگت 

 شماره مکث کنید  4 -2

 شماره عمل دم را انجام بدهید   4شماره بازدم انجام بدهید وبالفاصله 4 -3

 

                                                                                                                                        

 بازدم شماره  4               شماره مکث                        4                 

 

 

 شماره مکث   4                                          شماره دم 4                   
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 ( تنفس های پر انرژی) تنفس دایره ای - 3        

 فایده        

ی  که  روی جسم برای درد های رسشانه است  -1 ی سنگی  بر اثر بلند کردن چت 

و   فشار  یا  باال  خون  غلظت  احساس  یا  ها  شانه  روی  و کار   
 

زندگ سنگینی 

 های قفس سینه را هم در بر یم د ،سنگینی یم کن
 

د  حنر گرفتگ یک دایره  . گت 

 از قفس سینه به باال 

یک   -2 مزاحم  افکار  این  هستند که  مزاحم  افکار  دارای  افرادی که  برای 

دردن یما احساس  وجود  به  آنها  در  درویی  در  ک  را  حرکت  یک  و  آورد 

 و انضباط به    ،ای وجودی افراد به وجود آورده  هسلول
 

یک حس رها شدگ

 آورد وجود یم

س مانند امتحان  -4  دلهره قبل از انجام هر کار پر استر

 

 تمرین  

 

 انجام شود ترجیحا اول صبح یا موقع خواب  نفساین ت

ی عمل  د  از راه بینی چهار عمل دم و چهار عمل بازدم را انجام دهی -1 بی 

 دنداری ثدم و بازدم مک

 د شماریببالفاصله یک دم گرفته و تا پنج   ، چهارتا آن بعد از   -2

 د دهیشماره انجام  5بعد یک بازدم تا  -3

 د انجام دهی ( 1)  شماره رسی تنفس کوتاه مثل  4باره دو  -4

بدون توقف انگار یک حالت دایره ای    د ی انجام  دهیرس   4این دو را    -5

 دپدهیبام دایره وار بدون توقف انج هدور  1شکل دارد و 

تا    20ین تنفس  ا ان به تنفس باشد مجموع  تزمان تنفس فقط حواس 

 . شود حنر روزی یک بار انجام دهید یم
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 عمل بازدم                                                              

 

 عمل دم

 

 

 

 

 

ریه این  نه فقط از قسمت باالی  د  فضای کل ریه استفاده کنی  از   ما تالش کردیم 

 . تنفس ها یک نوع ورزش ریه و دمبل زدن ریه است

میتوان   را  آگایه  این  باشم  هوشیار  ها  تنفس  آن  روی  مدت  طوالیی  در  وقنر 

یم وارد  روزمره   
 

یمدرزندگ متوجه  یم  کنیم  تنفس  عادی  مواقع  چه  شویم که 

تنفس  از  یگ  رسی    ع  مواقع  دراین  تازاست  و  تاخت  تو  ذهن  مواقع  چه  کشیم 

 کنیم . آگاهانه را انتخاب کرده انجام داده و آرامش پیدا یمهای 

 موقع ترس         تنفس هاسطیح  و مقطیع است )بریده بریده ( 

 موقع عصبانیت      تنفس ها کوتاه و لرزان است

ی و ایستادن خود دقت کنید چون روی تنفس اثر دارد    . از امروز به طرز نشسیر
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 6.................................................................. مقدمه 

 8............................................. غریق نجات (  1) تنفس 

   9..................................... ............. کانگ فو   (2 ) تنفس

 10................................ آشنای  با قفسه سینه  ( 3تنفس ) 

ش بده ( 4تنفس )   11.... ........................ تنفس ات را گستر

 12.......................................................... ( 5)  تنفس 

 13....... . ... . ................................... تلمبه ای  ( 6) تنفس 

 14........... دقیقه ای یا حفره های بینی  5معجزه  ( 7)  تنفس

 16................................................. خدای    ( 8)  تنفس

 17.. ...................................... واسطه تنفس ( 9تنفس ) 

 18........ ............... ...... .... پاکسازی جمجمه( 10)  تنفس 

   19............................. . ........... .............  ( 11)   تنفس

 20................................ . ....... هندسه ای ( 12) تنفس 

 20................ ......... ................. )مثلنی (.... الف تنفس 

 21.............. ...................... مربیع ) شکیم ( تنفس ب( 

 22............................................. دایره ای تنفس ج ( 
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