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دس طَل صًذگي ّوَاسُ دس کٌاس خَضي ٍ ضادي 

صهاًي کِ تيواس . سختي ٍ ًاساحتي ٍجَد داسد 

هي ضَين ٍ جايي اص تذًواى دسد هيکٌذ ، تِ 

جسن ها فطاس ٍاسد هي ضَد ٍصهاًي کِ دلواى 

تشاي عضيضي تٌگ ضذُ است ، اص دست کسي 

ًاساحت ّستين يا دسآهذهاى کن ضذُ است سٍح 

تسياسي اص اٍقات ايي .ها تحت فطاس است 

 ًاساحت کٌٌذُ خاسج اص اختياس ها است ٍ  هسايل

ًوي تَاًين جلَي آًْا سا تگيشين ، اها هي تَاًين 

 هسايل افضايص  تَاًايي خَد سا دس تشخَسد تا ايي

دّين ٍ اص عَاقة تعذي آى هاًٌذ اضطشاب ، 

 ،  دلطَسُ ، حَاس پشتي ، عصثاًيت ، تي خَاتي

 .جلَ گيشي کٌين ... تي اضتْايي صٍد سًجي ، ٍ 

توصيه هاي زير ممکن است در اين کار بشما 

 :  کمک کند
 ًياص داسيذ ، اص دسخَاست  صهاًي کِ تِ کوک 

. آى کَتاّي ًکٌيذ 

  ِخَد سا تِ کاسي دس خاًِ هطغَل کٌيذ ، ت 

عٌَاى هثال ٍسايل خَد سا هشتة کٌيذ ،آضپضي 

 ...کٌيذ چيضي تذٍصيذ ٍ

  ِتِ کاسي کِ هَسد عالقِ تاى است تپشداصيذ ، ت 

 هثال تِ هَسيقي هَسد عالقِ تاى گَش  عٌَاى

دّيذ يا تشًاهِ اي سا کِ دٍست داسيذ اص 

 .تلَيضيَى تواضا کٌيذ

  تا يک ًفش دٍست يا اقَام ًضديک صحثت کٌيذ

اگش هي تَاًيذ تِ ديذى اٍ تشٍيذ ٍيا تلفٌي تا اٍ . 

 .صحثت کٌيذ

  ِاص خاًِ خاسج ضَيذ ، تشاي هذت کَتاّي ت 

 .ديذى هغا صُ ّا تشٍيذ يا دس پاسک قذم تضًيذ

  ٍُتطَس هٌظن ٍسصش کٌيذ ، ٍسصش هٌظن عال 

تش اثشات خَتي کِ تش جسن داسد ، سالهت رّي 

سا ًيض افضايص هيذّذ ٍ دس کاّص فطاس ّاي 

 . صًذگي هَثش است 

   توشيي آسام ساصي سا اًجام دّيذ

دس ايي توشيي ،عضالت تِ تشتية اص سش تطشف 

 ثاًيِ دس ايي حالت 15 تا 10. پا سفت هيطَد 

ًگِ داضتِ هي ضَد ٍ تعذ تِ آساهي ضل       

 سفت ضذى ٍ ضل ضذى عضالت  هي ضَد ايي

 .تاثيش خَتي تشآساهص رّي هي گزاسد

 



 
پشت خَد را صاف ًگه .ابتدا در يک هکاى خلَت بٌشيٌيد

بگذاريد ٍ دستها را رٍي راى  کف پاها را رٍي سهيي.داريد

 قزار دهيد

 
در .چشوهايتاى را هحکن ببٌديدٍ پلکهارا رٍي هن فشار دهيد

آهستگي چشن ها را باس  سپس به.ايي حالت ًگه داريد 

 .کٌيد

 
 

فشار را ًگه .لبهايتاى را بهن فشار دهيدٍچزٍک کٌيد

 .آهستگي رها کٌيد سپس به.داريد

 
دست راست را هشت کٌيد ٍ ساعد را رٍي باسٍ خن کٌيد ٍ 

سپس به آهستگي .در ايي حالت ًگه داريد .دهيد هحکن فشار

 .اًجام دهيد ايي حزکت را با دست چپ ًيش. رها کٌيد

 

فشار .کتف ها را تا جايي که هي تَاًيد به عقب ببزيد 

سپس به آراهي .حالت سفت ًگه داريد  دهيد ٍ در ايي

 .رها کٌيد

 
را تا جايي که هي تَاًيد  ساًَي راست را خن کٌيدٍراى

 باال ببزيد ٍ سفت ًگه داريد سپس به آهستگي پا را سهيي

 .ايي حزکت را با پاي چپ تکزار کٌيد. بگذاريد

 
ابزٍ ها را تا جايي که هيتَاًيد به طزف باال 

به  سپس. بکشيد ٍ در ايي حالت ًگه داريد 

 اهستگي رها کٌيد

 
سپس ..بکشيد ٍ سفت ًگه داريد شاًه هاي خَد را باال

 .آهستگي رها کٌيد به

 
 

ًفس .ريه تاى را اس هَا پز کٌيد.يک ًفس عويق بکشيد 

سپس .به شکن خَد فشار ٍارد کٌيد خَد را حبس کٌيدٍ

 ٍ ريه را کاهال خالي.به آهستگي ًفس را بيزٍى دهيد

 .کٌيد

 
 

پٌجه پا را به طزف بيزٍى . پاي راست را صاف ًگه داريد 

بعد پٌجه پا را بطزف . حالت ًگه داريد در ايي.بکشيد 

 خَدتاى خن کٌيدپا را در ايي حالت سفت ًگه

ايي حزکت . سپس به آهستگي پا را سهيي بگذاريد.داريد

 .را با پاي چپ تکزار کٌيد

 
 

 .ايي توزيٌات را رٍسي يک تا دٍ بار اًجام دهيد

 

 

 
 

 

 

 


