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خانم مـایـا مـاچـوه
(سهیال احمدی)

در سال 1340در شهر احمدآباد کشور هندوستان متولد شد .وی یوگا را
از کودکی نزد مادرش و در سایة برجسته ترین استادان معاصر هندوستان
آموخت و در شاخههای متعدد یوگا تبحر یافت .خانم مایا مدرک مربیگری
خود را از مرکز بینالمللی یوگای بمبئی ،آکادمی یوگای پونا و مؤسسة یوگای
احمدآباد دریافت کرده است .وی به زبانهای سانسکریت ،هندی ،انگلیسی
و فارسی تسلط کامل دارد و با درجة لیسانس در رشتة جامعهشناسی از
دانشگاه پونای هندوستان فارغ التحصیل شده است.
خانم مایا بنیان گذار سبک نوین سیکلیک یوگا در آموزش آسانا با همکاری
همسرش دکتر ساعد احمدی است .وی همچنین از بنیانگذاران انجمن
یوگای کشور و شیوة هاسیا یوگا (مدیتیشن خنده) در ایران است و هماینک
مدیریت بخش بانوان باشگاه یوگا پیام مهر را در تهران بر عهده دارد.

دکتر ساعد احمدی

در سال  1336در تهران متولد شد .وی با درجة دکترای تخصصی ( )PhDدر
رشتة روانشناسی بالینی از دانشگاه بمبئی فارغالتحصیل شده و سالها استاد
کرسی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی بوده است .مقاالت و
تألیفات متعددی در زمینۀ روانشناسی و یوگا از وی به چاپ رسیده است.
دکتر احمدی مدرک مربیگری خود را از مرکز بین المللی یوگای بمبئی
دریافت کرده و از بنیانگذاران انجمن یوگای ایران است .وی با همکاری
همسرش خانم مایا ماچوه سبک نوین سیکلیک یوگا در آموزش آسانا و شیوة
هاسیا یوگا (مدیتیشن خنده) را در ایران پایهریزی کرده است.
وی هماینک 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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پیش از اجرای تمرین های پرانایاما تأکید می شود با پزشک خود مشورت
کنید و تمرین ها را زیر نظر مربیان مجرب انجام دهید .مؤلفان به این
وسیله مسئولیت هرگونه آسیب ناشی از بی توجهی به این امر را از خود
سلب می کنند.
نقل مطالب این کتاب با ذکر مأخذ و کسب اجازة کتبی از ناشر بالمانع است.
کلیه حقوق تجدید چاپ برای ناشر محفوظ است.
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مقدمـه

آرامش ،سالمتی و رشد از اهداف غایی يوگا هستند و انسانهای قرن  21به این
سه گوهر گرانبها نیاز انکارناپذیری دارند .در این قرن پرفشار ،یوگا وسیلة بسیار
ارزشمندی برای آزادسازي تنشهاي جسمي و رواني به شمار میرود و انتشار دهها
کتاب ،برگزاری سمینارهای علمی متعدد و گسترش و محبوبیت روز افزون کالسهای
یوگا در سراسر جهان نمودی از همین واقعیت است.
مجموعة درسهای یوگا ابعاد گوناگونی را در بر میگیرد .برجستهترین آموزشهای
ورزشی آسانا و تمرینهای تنفسی پرانایاما مربوط میشود که هر
عملی یوگا به بخش
ِ
دو در سالمسازی جسم و روان انسان نقش مهمی ایفا میکنند .این تمرینها بدن را
چابک ،سبک و انعطافپذیر ،ذهن را آرام و اراده را قوی میکنند .تمرینهای تنفسی
یوگا راهی است برای دستیابی به سالمتی ،آرامش و توان پایداری در هیجانات .این
تمرینها به ما میآموزد 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 وسیلهای 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 میپیوندد .نیروی پرانا
همه جا و در تمام پهنة هستی نافذ است .با اجرای تمرینهای تنفسی پرانایاما میتوان
پرانا را به طور ارادی به سمت مناطق معینی از بدن هدایت کرد .در واقع تمرینهای
پرانایاما شیوههایی برای مدیریت اقتصاد انرژی حیاتی در بدن انسان هستند.
در کتاب حاضر به بررسي تمرينهاي تنفسی پرانایاما ،چگونگي اجراي صحيح آنها،
فوايد و محدوديتهاي هرکدام و تأثير آنها در درمان بيماريها خواهيم پرداخت.

