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Standing on your feet. Your feet are
pushing the floor. Your belly
swallowed, shoulders far from your
ears, tilt your pelvis, legs are
standing at the same wideness as
your hips. Breathe in deeply from
your nose, breathe out noisily from
the mouth. Rise up your arms when
breathing in, and let them down
when breathing out. 8 times.

 قدماك تدفع.عن طريق الوقوف على القدمين
 مع. تقومين بسحب البطن للداخل.االرض
.وضع االكتاف في موضع بعيد عن االذنين
 اجعلي قدميك واقفة بخط. ميلي خصرك
 تنشقي بعمق. مستقيم بنفس عرض الورك
. من االنف وازفري بصوت عالي من الفم
 ودعيهم.ارفعي يديك الى االعلى حين الشهيق
. مرات8 .ينزلوا حين الزفير

2
Arm movements. Stretch out your
arms on the sides, your hands
toward the ceiling, your shoulders
far from your ears, your belly
swallowed, make little circles with
your arms slowly, clock wise and
then reverse 10 times each. Rise
your arms towards the ceiling and
bend your elbows, join your hands
behind your neck, raise them up and
down, if you can do it holding a
plastic bottle full of water it will be
harder but more efficient.

 قومي بمد اليدين من الجانبين.حركة اليدين
. االكتاف بعيدة عن االذنين.نحو السقف
 قومي بعمل دوائر.البطن مسحوبة الى الداخل
صغيرة بيديك ببطء بأتجاه وعكس عقرب
 مرات لكل اتجاه) ارفعي يداك01( الساعة
 قومي بشبك.نحو السقف واحني المرفقين
اليدين من خلف الرقبة وحركيهم نحو االعلى
 اذا كان بوسعك عمل هذا التمرين.واالسفل
حاملة قنينة من الماء فسيكون اصعب لكن ذو
فائدة اكثر
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Bending down. When breathing out,
bend down first the head and then
your vertebra bones one by one,
until you try to get your hands
touching the ground. When rising
up, breathe out and raise your
vertebra bones one by one, and you
head at the end. Do this 5 times,
each time your hands should get
closer to the floor. After that, stand
bended and make rounds with your
arms open, shake slowly your head
up and down, then right to left. Then
rise upright little by little while you
breathe out, finish up rising with the
head.

ِ عندما تزفري احني رأسك.االنحناء لالسفل
الا وثم تحنين عظام العمود
ِ الى االمام او
الفقري فقرة تلو االخرى حتى تصبح اصابع
.يديك بموضع قريب من االرض لتلمسها
حين الصعود قومي برفع نفسك نحو االعلى
.فقرة تلو االخرى وبالنهاية برفع الرأس
 مرات في كل مرة تحاولين5 قومي بعملها
الوصول بشكل اقرب من االرض من المرة
 بعد ذلك قفي بشكل منحني.التي سبقتها
 هزي رأسك.واعملي دورات بفتح اليدين
 ثم نحو اليمين.بخفة نحو االعلى واالسفل
 ثم ارفعي نفسك الى االعلى ببطء.والشمال
. لتنهي الحركة برفع الرأس.وانتي تزفري

4
The belly: lie down with your back
on the mat; raise your legs on the
table position. Your arms are lying
on your two sides, shoulders are far
from your ears, when breathing out
raise your head first and look toward
your belly, rise as much as you can,
until the edge of your shoulder
blades, and lie down back. 8 times.

. تمددي بوضع ظهرك على البساط. البطن.
 يداك.ارفعي قدميك بشكل وضعية الطاولة
 االكتاف بعيدة عن.مبسوطة على الجانبين
 حين الزفير تقومي برفع الرأس.االذنين
 تقومي بالرفع.بالبداية وتنظري نحو بطنك
على اكثر قدر من المستطاع الى نهاية عظم
. مرات8 .الكتف ومن ثم ترجعي لالسفل
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Raise your legs at 90 degrees, keep
them straight, don’t bend your
knees, and raise your body as in
number 4 until the edge of your
shoulder blades. Your chin toward
the chest, your eyes toward the
belly, try to reach your feet with
your hands. 8 times

 درجة نحو االعلى ليكونا01 ارفعي قدميك
. ال تقومي بحني الركبتين.بوضع مستقيم
 الى حد نهاية4 ارفعي جسدك كما في النقطة
 الحنك مقابل الصدر والعين.عظم الكتف
. حاولي الوصول الى الرجلين.مقابل البطن
. مرات8

6
As in number 4, your legs in table
position, raise your upper body until
the edge of your shoulder blades,
keep your chin toward your chest,
stretch your arms parallel to your
body and beat your arms up and
down. 10 times.

 ضعي قدميك في وضعية. 4 كما في النقطة
 ارفعي الطرف االعلى من الجسم.الطاولة
. الحنك امام الصدر.الى نهاية عظم الكتف
قومي بمد اليدين بشكل يوازي الجسم ومن
. مرات8 .ثم تحريكهما نحو االعلى واالسفل
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 تمددي على. حركة االقدام المتقاطعة
 درجة01  ارفعي قدمك اليمنى الى,ظهرك
وضعي قدمك اليسرى بأستقامة على
.4 االرض ثم ارفعي جسمك كما في الفقرة
ضعي يداك خلف الرقبة وحاولي الوصول
 ثم استبدلي.الى ساقك اليمنى بكوعك االيسر
 ارفعي الساق اليسرى واوصلي.القدمين
. مرات لكل جهة8 .كوعك االيمن اليها

Criss Cross. Lie on your back. Raise
your right leg at 90 degrees and your
left leg parallel to the floor, raise
your upper body like in number 4,
put your hands behind your neck
and reach your right leg with your
left elbow, and then change legs,
raise your left leg and reach your left
leg with your right elbow. 8 times
each side.

8
Lie on your back, raise your legs to
90 degrees, very straight, don’t bend
your knees, start making little circles
with your legs without moving your
hips, keep your belly swallowed,
don’t forget to breathe. 10 times one
direction
10
times
opposite
direction.

تمددي على ظهرك وارفعي ساقاك الى
 ال تحني. بأستقامة شديدة01 االعلى بدرجة
 ابدأي بتكوين دوائر صغيرة.الركبة ابدِا ا
.بأستخدام ساقيك من دون تحريك الخصر
 ال.حافظي على كون البطن مسحوبة للداخل
 عشر مرات باتجاه عقرب.تنسي التنفس
.الساعة وعشر اخرى باالتجاه المعاكس
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Lie on your left side. Put your arm
under your head. The body should
be very straight, your belly
swallowed, leave a little space
between the floor and your waist,
keep your hips straight. Raise your
right leg up and down 8 times. Then
keep your right leg up at the level of
your hip, raise your left leg and
touch your right leg that remains
still 8 times. Now join your two legs
and raise them together up and down
8 times.
Lie on your right side and do the
movements as in number 9, 8 times
each.

 ضعي يدك تحت.تمددي على جانبك االيسر
رأسك وحافظي على وضع الجسد بأستقامة
 اتركي مجال صغير.والبطن مشدودة للداخل
. الورك مستقيم. بين الخصر واالرض
8 ارفعي الساق اليمين الى االعلى واالسفل
 ثم اتركيها في االعلى بشكل عمودي.مرات
 ثم ابدأي بتحريك ساقك اليسار.على الورك
 ثم. مرات8 لتجعليها تالمس الساق االولى
اجمعي الساقين معِا ا وحركيهما سوية لالعلى
. مرات8 واالسفل
تمددي على جانبك االيمن وقومي بنفس الحركة
 مرات لكل وضع8 الموصوفة في الفقرة السابقة

10
Now bend your right knee towards
your chest, lift your right leg up and
down and keep it as straight as
possible. Do it 10 times. Then with
the same leg make little circles 8
times one way and on the opposite
way 10 times.

ِاألنِقوميِبحنيِالركبةِاليمنىِباتجاه
ُ
ِِارفعيِساقكِاليمنىِالىِاألعلىِو،الصدر
ِِقومي.األسفلِوِأبقيهاِمستقيمةِبقدرِاإلمكان
ِِبعدهاِو.ِبهذهِالحركةِعشرةِمرات
ِباستخدامِنفسِالساقِقوميِبصنعِثمانية
.ِ.عشرةِِمرات.دوائرِباتجاهاتِمعاكسة

Do the same exercise turned to your
right side.

ِقوميِبنفسِالتمارينِللساق
..اليسرى
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Lie now on your stomach. Keep
your belly swallowed. Stretch your
arms in front and your legs as if
someone is pulling you from your
arms and legs in opposite directions.
Raise your left arm and your right
leg, then your right arm and your
left leg, start beating 10 times.

 حافظي على.تمددي على البطن
 قومي بمد اليدين.كون البطن مشدودة
والرجلين الى االمام كأنما شخص ما يقوم
 ارفعي اليد.بسحبهم في اتجاهين معاكسين
 ثم اليد اليمنى والقدم.اليسرى والقدم اليمنى
. مرات01 .اليسرى

12
Lie on your stomach. Keep your
belly swallowed, your hands under
your chin, open your legs, join your
heels and lift your legs as much as
you can, don't forget to breath. 8
times.

Rest: Lie on your back, put your
arms where you feel them most
comfortable, open your legs. Keep
your shoulders far from your ears.
Breathe slowly; try to relax every
inch of your muscles.

ِِيديك،تمدديِعلىِمعدتكِابقيِبطنكِمشدودة
ِِضميِكعبيكِو،ِافتحيِساقيك،تحتِذقنك
ِِ.ارفعِساقيكِبقدرِاإلمكانِالِتنسيِالتنفس
.ثمانيةِمرات

13

 ضعي يديك. تمددي على ظهرك.استراحة
 ابعدي. قومي بقتح الساقين.بموضع مريح
 حاولي.  تنفسي ببطء.االكتاف عن االذنين
.ان ترخي كل جزء في عضالتك
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