
CÁC BÀI TẬP THỞ GIÚP BẠN QUẢN LÝ CẢM XÚC CỦA MÌNH 

BÀI SỐ 1: HƠI THỞ NHỊP NHÀNG 

Nếu như bạn chỉ có thời gian để học một kỹ thuật, đây là phương pháp mà bạn có thể thử. 

Trong bài tập thở nhịp nhàng, mục đích là để thở với tần suất 5 hơi thở 1 phút, tương đương 

với việc chuyển hoá thành hít vào và thở ra theo 6 nhịp đếm. Nếu bạn chưa bao giờ luyện tập 

bài tập thở này trước đây, bạn có thể phải thực hành bài tập này từ từ, bắt đầu với việc hít 

vào và thở ra theo 3nhịp đếm, và tăng dần lên 6 nhịp. 



 
Bài tập thở nhịp nhàng. (Ảnh minh họa) 

1. Ngồi thẳng lưng hoặc nằm xuống, đặt tay lên bụng của bạn. 

2. Chậm rãi hít vào, mở rộng bụng trong vòng năm nhịp (đếm đến 5). 



3. Tạm ngừng. 

4. Từ từ thở ra trong sáu nhịp (đếm đến 6). 

5. Thực hiện bài tập này từ 10 - 10 phút mỗi ngày. 

 

BÀI SỐ 2: GIẢM CĂNG THẲNG 

Khi tâm trí của bạn đang chạy đua hoặc bạn cảm thấy căng thẳng, hãy thử cách thở Rock 

and Roll có thêm lợi ích của việc làm mạnh cơ bắp và xương cốt của bạn. 

 

Cách thở Rock and Roll. (Ảnh By Andrew Rae) 

1. Ngồi thẳng trên sàn nhà hoặc trên ghế 

2. Đặt tay lên bụng. 

3. Khi bạn hít vào, nghiêng về phía trước và mở rộng bụng. 

4. Khi thở ra để hơi thở tràn ra và cong người về phía trước đồng thời dựa về phía sau, 

thở ra cho đến khi hơi thở của bạn hoàn toàn trống rỗng. 

5. Lặp lại 20 lần. 

 

BÀI SỐ 3: HƠI THỞ NĂNG LƯỢNG HA! 



Khi cơn mệt mỏi giữa chiều đánh úp bạn, bạn hãy đứng lên và thực hiện những bài tập thở 

nhanh chóng để đánh thức tâm trí và cơ thể của mình. 

 

Bài tập hơi thở năng lượng HA. (Ảnh By Andrew Rae) 

1. Đứng thẳng, khuỷu tay cong lại, lòng bàn tay hướng lên trên. 

2. Khi hít vào, kéo khuỷu tay của bạn về phía sau, lòng bàn tay tiếp tục hướng lên trên. 

3. Sau đó nhanh chóng thở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước và lật tay bạn úp sấp và 

nói "Hà" thật to. 

4. Lặp lại thật nhanh từ 10 - 15 lần. 

 

Theo Tác giả: Lesley Alderman 


