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را یوگا  متولد شد. وی  احمدآباد کشور هندوستان  در شهر   در سال1340 
استادان معاصر هندوستان نزد مادرش و در سایة برجسته  ترین   از کودکی 
 آموخت و در شاخه های متعدد یوگا تبحر یافت. خانم مایا مدرک مربیگری
 خود را از مرکز بین المللی یوگای بمبئی، آکادمی یوگای پونا و مؤسسة یوگای
 احمدآباد دریافت کرده است. وی به زبان های سانسکریت، هندی، انگلیسی
از جامعه شناسی  رشتة  در  لیسانس  درجة  با  و  دارد  کامل  تسلط  فارسی   و 

دانشگاه پونای هندوستان فارغ التحصیل شده است.

 خانم مایا بنیان  گذار سبک نوین سیکلیک یوگا در آموزش آسانا با همکاری
انجمن بنیان گذاران  از  همچنین  وی  است.  احمدی  ساعد  دکتر   همسرش 
 یوگای کشور و شیوة هاسیا یوگا )مدیتیشن خنده( در ایران  است و  هم اینک

مدیریت بخش بانوان باشگاه یوگا پیام مهر را در تهران بر عهده دارد.

خانم مـایـا مـاچـوه 
)سهیال احمدی(



دکتر ساعد احمدی

 در سال 1336 در تهران متولد شد. وی با درجة دکترای تخصصی )PhD( در
 رشتة روان شناسی بالینی از دانشگاه بمبئی فارغ التحصیل شده و سال ها استاد
 کرسی و مدیر گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی بوده است. مقاالت و
تألیفات متعددی در زمینة روان شناسی و یوگا از وی به چاپ رسیده است.

بمبئی یوگای  بین المللی  مرکز  از  را  خود  مربی گری  مدرک  احمدی   دکتر 
با همکاری وی  است.  ایران  یوگای  انجمن  بنیان گذاران  از  و  کرده   دریافت 
 همسرش خانم مایا ماچوه سبک نوین سیکلیک یوگا در آموزش آسانا و شیوة

هاسیا یوگا )مدیتیشن خنده( را در ایران پایه ریزی کرده است.

 وی هم اینک عالوه بر آموزش یوگا و مدیریت بخش آقایان باشگاه یوگا پیام
 مهر و مرکز مشاوره و روان شناسی پیام مهر در تهران، عضویت کمیسیون

    روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران را نیز برعهده دارد.
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مقدمـه

آرامش، سالمتی و رشد از اهداف غایی یوگا هستند و انسان های قرن 21 به این 
سه گوهر گرانبها نیاز انکارناپذیری دارند. در این قرن پرفشار، یوگا وسیلۀ بسیار 
ارزشمندی برای آزادسازي تنش هاي جسمي و رواني به شمار می رود و انتشار ده ها 
کتاب، برگزاری سمینارهای علمی متعدد و گسترش و محبوبیت روز افزون کالس های 

یوگا در سراسر جهان نمودی از همین واقعیت است. 

مجموعۀ درس های یوگا ابعاد گوناگونی را در بر می گیرد. برجسته ترین آموزش های 
عملی یوگا به بخش ورزشِی آسانا و تمرین های تنفسی پرانایاما مربوط می شود که هر 
دو در سالم سازی جسم و روان انسان نقش مهمی ایفا می کنند. این تمرین ها بدن را 
چابك، سبك و انعطاف پذیر، ذهن را آرام و اراده را قوی می کنند. تمرین های تنفسی 
یوگا راهی است برای دستیابی به سالمتی، آرامش و توان پایداری در هیجانات. این 
تمرین ها به ما می آموزد که چگونه با مسلط شدن بر روند تنفس خود به سکون ذهنی 

و سطوح باالتری از آگاهی دست یابیم.

به عقیدة حکیمان و فیلسوفان یوگا، موضوع علم پرانایاما بسیار فراتر از روند تنفس 
است. در واقع پرانایاما عبارت است از در اختیار در آوردن جریان نیروی حیاتی یا پرانا  

در بدن و تنفس فقط وسیله ای است برای تسلط یافتن بر حرکت پرانا در بدن. 

به عبارت دیگر تنفس تظاهر خارجی پرانا است. پرانا نیروی نامرئی و لطیفی است که 
در تمام اجزای بدن موجودات زنده جریان دارد و آنها را به هم می پیوندد. نیروی پرانا 
همه جا و در تمام پهنۀ هستی نافذ است. با اجرای تمرین های تنفسی پرانایاما می توان 
پرانا را به طور ارادی به سمت مناطق معینی از بدن هدایت کرد. در واقع تمرین های 

پرانایاما شیوه هایی برای مدیریت اقتصاد انرژی حیاتی در بدن انسان هستند.

در کتاب حاضر به بررسي تمرین هاي تنفسی پرانایاما، چگونگي اجراي صحیح آنها، 
فواید و محدودیت هاي هرکدام و تأثیر آنها در درمان بیماري ها خواهیم پرداخت.




