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وضعبعضهما
قدميك بجوار
ىمع وضع
مقعدك
ى
منتصبًٌا عل ٌ
قدميك بجوار بع
مقعدك مع
عل ٌ
منتصبًٌا
اجلساجلس
البعض.
البعض.

ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة ألسفل ( الوضع
ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة
المغلق).

المغلق).
بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض ٌع
ب يديك
اِّقل ٌ
المفتوح).

ألسفل (

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
اِّقل ٌ
ح إلى الوض ٌع
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
استم ٌر في قل ٌ
المفتوح).
ح مرة أخرى وهكذا.
الوضع المفتو ٌ
ق ثم إلى
المغل ٌ

المفتوح واألخر
كلتٌايديك في
إحدى
مرات،
بعد عدة
ح إلى الو
المفتو ٌىٌ
الوضعالوضع
يديك من
ب
فيابققل ٌ
استم ٌر
ل واحدة
ك بالتباد ٌ
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض
وهكذا.
أخرى
مرة
ح
المفتو ٌ
المغل ٌإلى الوضع
ق ثم
المغلٌع ٌ

تلو األخرى.

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح
ك بالتباد
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.

الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.

2

قليلٌ من التمرين  -البطاقة

البطاقة 2
قليلٌ من التمرين
التمرين
قليلٌ -من

2
1

فيميا دو بور
بيلجي بارك ،34
 2408سي إس آلفين آن دن راين (هولندا)
هاتف57332624-6)0( 31+ :
يinfo@phemia.nl :
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اجلسكرسيك.
ى
س منتصبًا عل ٌ
ابدأ بالجلو ٌ
ى مقعدك مع وضع قدم
منتصبًٌا عل ٌ
سٌا عميقًا.
ضع كلتٌا يديك على بطنك
البعض
وخذ .نف ً
ج الزفي ٌر بهدوء وعمق.
ثم اخر ٌ
سا عميقًا...
خذ نف ً

ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجه
المغلق).

اإلخراٌة ٌجيدك مو ّجه
بعد راح
تكون
اسحب يديك بحيث
ب
أثناء إخراج الزفيرِّ ،اقل ٌ
س ّرة بطنك للداخل.
ُ
المفتوح).

س ّرتك.
الكامل للزفير ،قم بإرخاء ُ

ب كلتٌا يديك من الوضع المف
استم ٌر في قل ٌ
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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مع على
تتدليان
ك
ع يدي ٌ
ىٌ
ى
اجلسبًٌا عل ٌ
اجلس منتص
وضع قدميك بجوار بع
مقعدك
كرسيكعلودٌ
منتصبًٌا
جانب جسمك.
البعض.

على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة ألسفل (
يديكيديك.
ضعوضع
انظ ٌر إلى
المغلق).
ضا) ،بحيث ستشع ٌر بهذه الحرك ٌة
و ّجه إبهاميك
لألمام (وذراعيك أي ً
في كتفيك.

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
اِّقل ٌ
ت جالس بشك ٌل مثالي!
اآلن ،أن ٌ
المفتوح).

ح إلى الو
الوضع المفتو ٌ
يديك من
ب
في قل ٌ
يمك ٌن استم ٌر
أيضًً ٌا.
الوقوف
كلتٌاوضع
التمرين في
ممارسة هذٌا
َ
ح مرة أخرى وهكذا.
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح
ك بالتباد
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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ق
الصباحٌ،ا اب ٌ
ك
ن سرير ٌ
ض مٌ
ل النهو ٌ
قب ٌ
ى مقعدك مع وضع قدم
عل ٌ
اجلس
في منتصبً
ض الوقت...
مستلقيًا لبع ٌ
البعض.

على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجه
يديكالمرتبة.
ى
ضع عل ٌ
ارف ٌع ركبتيك وض ٌع قدميك
المغلق).
ق من ناحية اليسار إلى اليمين ،ثم أعدها إلى
ّ
يدك مو ّجه
ب يديك بحيث تكون راح ٌة
حرك ركبتيك برف ٌ اِّقل ٌ
اليسا ٌر مرٌة أخرى.
المفتوح).

ب كلتٌا يديك من الوضع المف
استم ٌر في قل ٌ
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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اجلس على
ى مقعدك مع وضع قدميك بجوار بع
سريرٌا ٌك.عل ٌ
اجلسحافةمنتصبً
البعض.

ب م ٌع إبقا ٌء األصاب ٌع
ض وارفع الكع ٌ
اجع ٌل ساقيك يتعامدان مع األر ٌ
يدك .مو ّجهة ألسفل
على ضع
ضٌة وهكذٌا
وراح ٌ
ى األر
فخذيك ٌ
ب إل
على الكع ٌ
يديك ثم أعد
األرض ومن

تدوس).
المغلق
دواسة ماكين ٌة الخياطة)
(وكأنك
على ّ

(

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
اِّقل ٌ
)ٌ.ة الدموي ٌة :كما أنه من التمارين الرائعة لممارستهٌا
الدور
مفيد لتنشيط
المفتوح

في المساء.

ح إلى الو
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
استم ٌر في قل ٌ
ح مرة أخرى وهكذا.
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح
ك بالتباد
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.

6

من التمرين  -البطاقة
قليلٌ
قليلٌ من التمرين  -البطاقة 6

قليلٌ من التمرين

ِّهز كتفيك.

6
1

فيميا دو بور
بيلجي بارك ،34
 2408سي إس آلفين آن دن راين (هولندا)
هاتف57332624-6)0( 31+ :
يinfo@phemia.nl :
البري ٌد اإللكترون ٌ

ى مقعدك مع وضع قدم
اجلس منتصبًٌا عل ٌ
البعض.

ارف ٌع كتفك األيمن عدة مرات.

ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجه
المغلق).
مرات ،واستم ٌر في رف ٌع الكتفين
ثم ارفع كتفك األيسر عدة
ل.
بالتباد ٌ

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه
اِّقل ٌ
المفتوح).

وفي النهاية ،ارفع كل كتف مرة واحدة ،واحدًا تلو اآلخ ٌر.

ب كلتٌا يديك من الوضع المف
استم ٌر في قل ٌ
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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ك.
اجلس على حافة كرسي ٌ
ى مقعدك مع وضع قدميك بجوار بع
عل ٌ
اجلس منتصبًٌا
البعض.

ي البداية ارفعهما
ى .ف ٌ
ارف ٌع ركبتيك واحدٌة تل ٌو األخر ٌ
وراح ٌةمرٌة.يدك مو ّجهة
يديكقم على
ضع
ي كل
فخذيك ف ٌ
بزيادة المساف ٌة
قليلة ثم
لمسافة

ألسفل (

المغلق).
س األرض في
ل قدمك تلم ٌ
ت واجع ٌ
ى عدة مرا ٌ
اليمن ٌ
ارف ٌع ركبتك
ى.
كل مرٌة .ثم كرر نفس األم ٌر مع ركبتك اليسر ٌ

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
اِّقل ٌ
المفتوح).

ك األرض.
ن أن تلمس قدمي ٌ
في النهاية ،كرر التمرين دو ٌ

ح إلى الو
يديك من الوضع المفتو ٌ
بهذاكلتٌا
تكرار ٌ
يمكنكفي قل
استم ٌر
التمرين ٌ؟
كم مرٌة
ح مرة أخرى وهكذا.
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح
ك بالتباد
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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ك.
اجلس على حافة كرسي ٌ
ى مقعدك مع وضع قدم
اجلس منتصبًٌا عل ٌ
ضع يديك على فخذيك.
البعض.

وراح ٌة يدك مو ّجه
فخذيك
يديك على
ضع
ج مجددٌا ً ثم
ط أصابعك للخار ٌ
كون قبض ٌة بكلتا يديك ثم ابس ٌ
ّ
كون قبض ٌة مرٌة أخر ٌىالمغلق
وهكذا.).كر ٌر نفس األم ٌر عدة مرات.
ّ
أوال
يديكيديك ًٌ
بحيث ثم بالي ٌد
ببإحدى
األخرىٌة .يدك مو ّجه
تكون راح
التمرين ٌ
بعد ذلك ،مارس اِّقل
بحيث عندما تكون إحدى اليدين مقبوضة ،تكون األخرى
المفتوح).
مبسوطة والعكس بالعكس.

ب كلتٌا يديك من الوضع المف
استم ٌر في قل ٌ
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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ى امسك
ى
منتصبًٌا عل ٌ
مقعدك مع وضع قدميك بجوار بع
كرسيكٌ.
منتصبًٌا عل
اجلساجلس
بطنك.
البعض.
قليل للداخل.
س ّرتك) ً ٌ
 اسحب بطنك ( ُيدك
ضع يديك على فخذيك
وراح ٌة ً
قليلٌ.
 في المرة التالي ٌة اسحب بطنك أكثرالمغلق).
ى
النهاية" ،اضغط" بيديك عل ٌ
 فيمعدتك أثنا ٌء سحبها للداخل.

مو ّجهة ألسفل (

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
اِّقل ٌ
بالعضلت التي تعمل بالفعل أثنا ٌء هذا التمرين.
حاول الشعور
المفتوح).

ح إلى الو
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
استم ٌر في قل ٌ
ح مرة أخرى وهكذا.
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح
ك بالتباد
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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بالفع ٌلمع...وضع قدميك
مقعدك
منتصبًٌاكنتعلقدٌ
ى خلعت ٌه
اجلسا ،أ ٌو إذا
ت ال ترتدي حذا ًء
سوا ٌء كن ٌ
قدميك (مقدمة القدم) وثم قف مجددٌا ً
البعض.
س أصابع
ى رؤو ٌ
قف عل ٌ

على قدميك بشكل كامل.

ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة
ل وارف ٌع مقدمة قدمك.
ن بالكام ٌ
ك المسطحتي ٌ
ى قدمي ٌ
قف عل ٌ
المغلق).

ك فقط.
ل وارف ٌع أصاب ٌع قدمي ٌ
ن بالكام ٌ
ك المسطحتي ٌ
ى قدمي ٌ
قف عل ٌ

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه أل
اِّقل ٌ
المفتوح).
ى
ل عل ٌ
اجلس وضع قدميك بالكام ٌ
ي:
أثناء الجلوس على الكرس ٌ

ك
ل دائري واخبط أصابع ٌ
حرك كعبيك بشك ٌ
األرض ٌ ،ثم ّ
ب كلتٌا يديك من
استم ٌر في قل ٌ
ببعضهما.

الوضع المفتو
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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البري ٌد اإللكترون ٌ

ضا!)
ل
ى(وطوا ٌ
الصباح
ي
تستيقظ ف ٌ
عندما
اليوممعأي ً
وضع قدميك بجوار بعض
مقعدك
عل ٌ
منتصبًٌا
اجلس
البعض.

ح"
مارس تمرين اإلطالة بالكامل :ضع إحدى يديك بشكل "مسط ٌ
يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة ألسفل
فوقضع
ك.
رأس ٌ

حركالمغلق
).ببط ٌء ألعلى وم ّدد رقبتك.
ذراعك
ّ

( الو

بحيثوابدٌأ
يديكواإلطالة
ببالتمدد
( اِّ
يوم ٌكراح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
تكون
اشعقلٌر ٌ
ل" ببوصة)
"أطو ٌ
المفتوح).

ح إلى الوض
باألم ٌركلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
سقل ٌ
استم ٌر في
س تكرار نف ٌ
ال تن ٌ
ح مرة أخرى وهكذا.
األخرىثم .إلى الوضع المفتو ٌ
ق
المغل ٌ
بيدك

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح و
ك بالتبادل
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
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الصباح...
ك
ن سرير ٌ
ض مٌ
ل النهو ٌ
قب ٌ
ى مقعدك مع وضع قدميك
عل ٌ
اجلسفيمنتصبًٌا
قليل
ابق مستلقيًٌا لمدٌة أطول ًٌ
البعض..

ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة
ف واحدة تلو األخرى.
م ّدد ساقيك نحو السق ٌ
المغلق).

ل كاحلك في دائرٌة صغيرة.
لف قدمك حو ٌ

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه أل
اِّقل ٌ
المفتوح).
س وكرره بقدمك األخرى
المعاك ٌ
س األم ٌر في االتجاه
كر ٌر نف ٌ

ضا.
أي ً

ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو
استم ٌر في قل ٌ
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
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مقعدك
على حافة
اجلس
ى مقعدك مع وضع قدميك بجوار بعض
علٌ .
منتصبًٌا
اجلس
البعض.

ضع إحدى قدميك لألمام ً
قليل ،واألخرى للخلف ًٌ
قليل (كما لو
فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة ألسفل
خطوٌةعلى
تخطويديك
أنكضع
صغيرة)

المغلق).

ى.
ل قدميك واحدة تل ٌو األخر ٌ
ارف ٌع ركبتيك وب ّد ٌ

( الو

سا
راح ٌةوحاول
كل مرٌة
األرض في
تظله جال ً
اِّ
ألعلى (الوض
يدكأنمو ّج
تكون
على بحيث
قدميكيديك
ب
ضعقل ٌ
منتصبًا في كل مرة.
المفتوح).

دون إلى الوض
ح
المفتو ٌ
يمكن ٌمن الوضع
يديك
ب كلتٌا
استم ٌر في قل ٌ
ن
ك القيام بهذا التمري ٌ
حاول معرف ٌة عدد المرات التي
ح مرة أخرى وهكذا.
مرةٌ.
المفتو
الوضع
ق
المغل ٌ
بين كل
ض
إلىاألر ٌ
قدميكثمعلى
وضع

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح و
ك بالتبادل
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
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االستيقاظ
اجلس عند
ن
ضل ممارس ٌة هذٌا التمري ٌ
يف ّ
ولك ٌنوضع قدميك
الصباح ،مع
ىفي مقعدك
عل ٌ
منتصبًٌا
ن اليو ٌم.
ت مٌ
يمكنك ممارسته في أي وق ٌ
البعض.

ضع يديك على صدرك وراحة الي ٌد مو ّجهة نحوك.

ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة
ى تتمدد بالكام ٌ
ط كتفك حت ٌ
"اسحب" يديك ببطء للخارج على خ ٌ
ل.
المغلق).
ك تلقائيًا).
(ستدو ٌر يدا ٌ

تكون جيداٌ ً
مشدودة"
ممدودة و"
راح ٌة يدك مو ّجه أل
بحيث
وأصابعكيديك
ب
افعل نفس الحرك ٌة اِّقل ٌ
ن تشع ٌر بالفرق)
ومعصمك ممدود وحاول أ ٌ
المفتوح).
ى
أخيراً ،كرر نفس الحركات بشكل مائل مو ّجه ألعل ٌ
ب كلتٌا يديك من
للخارجٌ.ر في قل ٌ
مع لف راح ٌة يدك استم

الوضع المفتو
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.

15

البطاقة
قليلٌ من التمرين -
قليلٌ من التمرين  -البطاقة 15

قليلٌ من التمرين

15
1

فيميا دو بور
بيلجي بارك ،34
 2408سي إس آلفين آن دن راين (هولندا)
هاتف57332624-6)0( 31+ :
يinfo@phemia.nl :
البري ٌد اإللكترون ٌ

وضعية جسم ملكي ٌة
ى مقعدك مع وضع قدميك بجوار بعض
منتصبًٌا عل ٌ
اجلس
البعض.نحو اليسا ٌر واليمين.
إيماءة ملكي ٌة

ألسفل ( الو
واليديٌةٌ يدك مو ّجهة
ممدودي ٌنوراح
والمعصمينفخذيك
يديك على
ضع
ن ممدودتين نحو اليسا ٌر
تلويح ٌة ملكية
المغلق).
ن.
واليمي ٌ

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
اِّقل ٌ
ن أثناء الجلوس أو أثنا ٌء السي ٌر
يمكنك ممارس ٌة هذٌا التمري ٌ
المفتوح).

بالطريق ٌة الملكي ٌة.

ح إلى الوض
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
استم ٌر في قل ٌ
الملكية!مرة أخرى وهكذا.
ح
المفتو ٌ
ق
المغل ٌ
الوضعالعائل ٌة
تفعلثمذلكإلىوكأنك من
ن
تذ ّكر أ ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح و
ك بالتبادل
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
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ى مقعدك مع وضع قدميك
مختال بنفس ٌك جدًا...اجلس منتصبًٌا عل ٌ
ى ركبتك
ك عل ٌ
البعض.ضع إحدى يدي ٌ
ى كرسيك.
اجلس منتصبًٌا عل ٌ

واألخرى على مغبنك.

تمو ّجهة
ولك ٌيدك
وراح ٌة
ضع يديك على فخذيك
ن تكون األصابع متجهة لألمام وممدودة بالكامل،
يجب أ ٌ
ن ليس ٌ
المغلق).
متشنّجة.

ث
يديك حي ٌ
بالوقت،
ّ
لألمام يدك مو ّجه أل
األولىراح ٌة
تتوج ٌهتكون
بحيث
نفس ٌ
حرك كلتا يديك ف ٌي اِّقل
نحو الركبة ،بينما تتوجه األخرى للخلف نحو المغبن ،ث ٌم
المفتوح).
أعدهما إلى الوض ٌع األصلي.

كر ٌر نف ٌ
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو
مرات.في قل ٌ
س العملية عدةاستم ٌر
حرك" كلتا
بعد ذلكّ " ،
ح مرة أخرى
لألمامإلى الوضع المفتو ٌ
ق ثم
يديكٌ
المغل
بهدوء وهما ممددتين.

يديك في الوض
بعد عدة
إحدىوأنت
ك
ابق حول ٌ
مرات،وانظر
باستقام ٌة أكث ٌر
مع كل "مسحة" ،اجلس
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
مختال بنفس ٌك جدًا! في الوض ٌع المغل ٌ
األخرى.
أط ٌل وم ّدد رقبت ٌك تلو
ضا.
وظهرك أي ً
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
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ىكرسيك.
منتصبًٌا عل
اجلس
مقعدك مع وضع قدميك بجوار بعض
حافة ٌ
منتصٌىبًٌا عل
اجلس
ن لبعض.
ي .يديك وأصابعك مواجهي ٌ
البعضٌ
ضع راحت
ل وم ّدد أصابعك.
 أط ٌضع يديك على فخذيك وراح ٌة
ى.
ك وأغلقها مرة أخر ٌ
 -افر ٌد أصابع ٌ

المغلق).

يدك مو ّجهة ألسفل ( الو

ض.
استم ٌر في وض ٌع راحتي يديك وأصابعك مواجهين لبع ٌ

تكون .راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
بحيث
باخبطيديك
 اِّقل ٌببعضهما
ن
اإلبهامي ٌ
ل األصابع األخرى؛ السبابتين
س األم ٌر مع ك ٌ
)ٌ.
المفتوحنف
 -كر ٌر

ن والخنصرين.
ن والبنصري ٌ
والوسطيي ٌ

ح إلى الوض
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
استم ٌر في قل ٌ
ن!
التمري ٌ
ب
األصع ٌ
ن هما
البنصري ٌ
ستلحظ
أخرى وهكذا.
حهذامرة
المفتوفيٌ
الوضع
قأن ثم إلى
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح و
ك بالتبادل
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
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ى جسمك.
ن
اجلستتدليا ٌ
ع يديك
اجلس منتصبًٌا ود ٌ
مقعدك مع وضع قدميك
جانبٌ
على عل
منتصبًٌا
البعض.
مرتخيين قلي ٌ
لً".
اشعر بوضعية كتفيك" ...
ف تجعل كتفيك مشدودين ٌ؟
كي ٌ

ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة
ك وارفع إبهاميك.
).
ارف ٌع ساعدي ٌ المغلق

ل الشعور بوضعي ٌة كتفيك مرة أخرى.
اآلن ،حاو ٌ
نصيحة:

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه أل
اِّقل ٌ
المفتوح).

الوضع المفتو
يديك من
ظهر؟ ٌ
حقيب ٌةفي قل
استم ٌر
ن
إبهاميك بي ٌ
كلتٌاإدخال
جرب
هل تسير وأنت مرتدي
ب ّ
الحزامين!
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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 2408سي إس آلفين آن دن راين (هولندا)
هاتف57332624-6)0( 31+ :
يinfo@phemia.nl :
البري ٌد اإللكترون ٌ

ى
منتصبًٌا عل ٌ
اجلس
ى .مقعدك مع وضع قدميك بجوار بعض
كرسيكٌ
منتصبًٌا عل
اجلس
ى الكتف ،وليس
ارف ٌع ذراعيك جانبيًا حتى يصل إلى مستو ٌ
البعض.

ك مو ّجهتين ألسفل.
أعله .يجب أن تجعل راحة يدي ٌ

وراح ٌةوألعلى
فخذيكوألسفل
على ألعلى
راحتي يديك
قم بلف
وألسف ٌلهة ألسفل ( الو
يدك مو ّج
ضع يديك
ت.
حاول فعل نفس األمر عدٌة مرا ٌ
وهكذا...
المغلق).
اخفض ذراعيك بهدوء مرٌة أخرى.

ألعلى (الوض
يدك مو
راح ٌة
بحيث تكون
يديكيديك
ب
ضعقل ٌ
( ِّا
أصبحا ّ
جهأخف).
ك
ذراعي ٌ
وستشعر أن
على ِّحجرك
المفتوح).
ن هذه المرة وأصابعك ممدودة
التمرين ،ولك ٌ
س
كر ٌر نف ٌ

ضا لف راحتي يديك واحدة تلو
ومشدودة جيدٌا ً .حاول أي ً
ح
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
استم ٌر في قل ٌ
األخرى.

إلى الوض
وهكذا.
ذراعيك،مرة
ح
الوضعفيالمفتو ٌ
الشعورثم إلى
ق
المغل ٌ
أخرىالشعور
ولكن حاول
بالفرق في الشد
حاول

س منتصبًا مرة
ي جسدك ...تذ ّك ٌر أنك تجل ٌ
ق العام ف ٌ
ضا بالفر ٌ
أي ً
بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح
ى!
أخر ٌ

و
ك بالتبادل
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.

الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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البري ٌد اإللكترون ٌ

ى مقعدك مع وضع قدميك
كرسيك.منتصبًٌا عل ٌ
اجلس منتصبًٌا عل ٌى اجلس
ضاغطة على األرض في موض ٌع االمتداد
يجب أ ٌن تكون قدميكالبعض.
لركبتيك.

ولكنٌة ق ٌميدك مو ّجهة
وراح
فخذيك
حاول االنحناء إل ٌى ضع
ضئيلة،
علىبدرج ٌة
ى
يديكٌر إل ٌ
دعامة الظه
بإطالة ظهرك كليًا.المغلق).

تظاهر أنك تخيف حيوان بصوت "كشششش"
ب يديك بحيث تكون
اِّقل ٌ
أجش.

المفتوح).
ك
أضلع ٌ
تحسس بيديك إذا لم تكن
متباعدٌة جدًا (كمٌا لو كنت تغلق مشدًا للبطن).

راح ٌة يدك مو ّجه أل

فاكهةالوضع المفتو
ثمرة من
وتخي ٌليديك
باسترخاء ،كلتٌا
ب
منخفضيٌر ٌنفي قل ٌ
ابق لوحي الكتفي ٌن استم
ح مرة أخرى
رقبتكٌ
المفتو
من إلى
ق ثم
الكتفٌ.
محشورة بي ٌن لوح ٌيالمغل
الوضعتكون
ن
المفترض أ ٌ
ممدودة لآلخر ،وتاجك متج ًها نحو السقف.
بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك
زفيرا بهدوء .يمكنك غلق عينيك إذا
ق شهيقًا واطلق
استنش ٌ
ً
أردت.

في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.

الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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كرسيك .ارخ
منتصبًٌا عل
اجلس
مقعدك مع وضع قدميك بجوار بعض
ى
منتصٌىبًٌا عل ٌ
اجلس
عضلتك.
كلالبعض.

ضع قدميك على األرض بثبات.

ضع يديك على فخذيك وراح ٌة يدك مو ّجهة ألسفل ( الو
ى.
ل ببطء وعضلة تل ٌو األخر ٌ
ل ومدد جسدك بالكام ٌ
أط ٌ
المغلق).

ى قد ٌر المستطاع ،تما ًما كما لو كنت
ل ذراعيك ألعل ٌ
ثم ،أط ٌ
للتثاؤب.يدك مو ّجه ألعلى
ذراعيك راح ٌة
وتمد تكون
بحيث
بفييديك
تستيقظٌ
اِّقل
ح
الصبا ٌ

ح.
س بهدوء وحاول أن تشع ٌر باالرتيا ٌ
)ٌ .
المفتوحالتنف
استم ٌر في

(الوض

بنفسك
بالفخ ٌر
ح إلى الوض
من .الوضع المفتو ٌ
يديك
واشعركلتٌا
ب
حولكقل ٌ
انظر في
اآل ٌناستم ٌر
ح مرة أخرى وهكذا.
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح و
ك بالتبادل
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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ىفي نفس
كاحليك دائ
كرسيك( .
مستوىوضع قدميك
مقعدك مع
عل ًماٌ
منتصبًٌا
اجلس منتصبًٌا عل ٌى اجلس
ركبتيك).
البعض.

ي بين ركبتيك.
ضع بكرٌة مناديل المرحاض في وض ٌع عمود ٌ

يدك مو ّجهة
أخرى.وراح
فخذيك
ضع
حاولٌة القيام
على مرٌة
يديك ارخها
ق" ثم
برف ٌ
ط بكرة المناديل
"اضغ ٌ
المغلق
)..
ل
المنادي ٌ
ط بكرة
بذلك دون إسقا ٌ

كر ٌر نف ٌ
مرات.يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه أل
ب
س األم ٌر عدةاِّقل ٌ
حاول الشعور بالعضلت التي تعمل أثناء هذا التمرين( .المعدة
المفتوح).

ن).
ن ومنطقة المغب ٌ
والساقي ٌ

ب ٌى!كلتٌا يديك من الوضع المفتو
مرة قلأخرٌ
منتصٌربًا في
وتذ ّكر ...أنك تجلساستم
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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على حافة
اجلس
ى مقعدك مع وضع قدميك بجوار بعض
كرسيعلٌكٌ.
منتصبًٌا
اجلس
البعض.

ض
ف يديك حول ركبتيك .من المفتر ٌ
ضع يديك على ركبتيك ول ٌ
مثالي.وراح ٌة يدك مو ّجهة ألسفل
فخذيك
ل
علىبشك ٌ
يديكمحك ًما
ن ذلك
ضع ٌ
أن يكو

المغلق).
ابدأ ّ
ذهابًا وإيابًا برفق .ال بأس إذٌا
بهزها
تحرك كتفاك ً ٌ
قليل مع االهتزا ٌز.
ّ

( الو

ب يديك بحيث تكون راح ٌة يدك مو ّجه ألعلى (الوض
اِّقل ٌ
المفتوح).

ك.
ي ساقي ٌ
دلّك قصبت ٌ

ح إلى الوض
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
استم ٌر في قل ٌ
ضع يديك على ِّحجرك .ابدأ ّ
ق .قم
بهزهٌا ذهابًا وإيابًا برف ٌ
ح مرة أخرى وهكذا.
المفتو ٌ
الوضع
ضا ثممنإلى
المغلأي ٌ
اليمين.
ى
اليسار إل ٌ
بهزها
قً

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح و
ك بالتبادل
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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ىمستلقيًا
الصباح ،اب
ك
ن سرير ٌ
ض مٌ
ل النهو ٌ
قب ٌ
 ...مع وضع قدميك
مقعدك
عل ٌق ٌ
اجلسفيمنتصبًٌا
لبعض الوقت...
البعض.

ك مع سحب أصابع قدميك بحذ ٌر
أثناء االستلقاء ،م ّد ٌد رجلي ٌ
قليل
اسحبهم ً ٌ
فخذيكزد القوة
البداية ،ثم
وراح ٌة
يديك ف ٌيعلى
تجاه قصب ٌة ساق ٌك .ضع
تدريجيًا.

المغلق).

يدك مو ّجهة

م ّدد ساقيك أكث ٌر ً ٌ
قليل في كل مرٌة .افعل ذلك أثناء سحب أصابع
قدميك تجاهك .اِّ
يدك مو ّجه
راح
بحيثالقيامتكون
تمديديديك
ب
حاولقل ٌ
أو ٌٌ،ة م ّدد
بذلك( .
كعبك أثناء
رجلك).
المفتوح).

أل

ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو
استم ٌر في قل ٌ
ل ظهرك.
حاول الشعور بالحركات الخفيفة في أسف ٌ
ح مرة أخرى
ق ثم إلى الوضع المفتو ٌ
المغل ٌ

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوض
ب كلتٌا
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.
الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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اجلس على حافة مقعدك.
ى مقعدك مع وضع قدميك بجوار بعض
عل ٌ
اجلس منتصبًٌا
م ّدد ساقك اليمنى لألمام ،فوق األرض مباشرٌة ً ث ٌم ارجعها مرة
.
البعض
ك اليسرى.
ى .كرر نفس األمر م ٌع ساق ٌ
أخر ٌ

ى
يدكهةاليمن ٌ
فخذيك هذٌه
التمرين ،ولكن
يديكٌ
كر ٌر نف
ألسفل ( الو
استخدممو ّج
المرة يدك
وراح ٌة
س على
اآل ٌنضع
ى .عند استخدام ساقك اليسرى ٌ ،استخدم
ك اليمن ٌ
لإلشارٌة إلى ساق ٌ
المغلق).

ى لإلشارة إليها.
يدك اليسر ٌ

ساقيك.
تكوناإلشارٌة
ل أثناء
بحيثٌ
ذراعيك بالكام
مو ّجه ألعلى (الوض
راح ٌةإل ٌىيدك
ب يديك
تذ ّكاِّرقلمدٌ
س
ع المعاك ٌ
سبق.)،ولكن هذه المرة استخدم الذرا ٌ
كر ٌر ما
المفتوح

لإلشارٌة ( ً
مثل ٌ ،استخدم يدك اليسرى لإلشارة إلى ساقك
اليمنى).
ح
ب كلتٌا يديك من الوضع المفتو ٌ
استم ٌر في قل ٌ

إلى الوض
س
أخرى تن ٌ
ال
بهدو ٌء .و ٌ
ممارس ٌة
ى
تحرص عل ٌ
واألهم
وهكذا.
التمري ٌنمرة
ح
المفتو ٌ
الوضع
ق أنثم إلى
المغلهوٌ

أن تفتخ ٌر بساقيك الجميلتين.

بعد عدة مرات ،ابق إحدى يديك في الوضع المفتوح و
ك بالتبادل
ب كلتٌا يدي ٌ
ق .استم ٌر في قل ٌ
في الوض ٌع المغل ٌ
تلو األخرى.

الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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ي شي ٌء آخر ٌ؟
هل تريد أ ٌ
اسألني فحسب!

الطبعة الثالثة.
ص آلنيمييك كارب ٌو.
شكر خا ٌ
© يجوز استنساخ هذا ال ُمؤ َّلف بدون أيّة قيو ٌد .ولكن ،ال يجوز استنساخ أي شيء من هذا
ال ُمؤلَّف دون ذكر المؤ ِّلّف.
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