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 مقدمة 
ة وأحسنت أمور عد�دة وت��د أن تنظر إ� األمام وأن تمسك زمام لقد قطعت، ع��زي  القارئ، شوطا ط��ال ومررت بتجارب كث�ي

 � ي كث�ي
ف �ف من األح�ان. ومع أنك ترغب أن تن� ال�ث�ي من الصور والذك��ات حىت تتمكن  المبادرة بنفسك، ول�ن ذلك ل�س باألمر الهني

ف ع� المستقبل، فإن إنجاز ذلك ل� ك�ي ف أو تكون بعض من ال�ت ك�ي ي من اضطرابات النوم أو ال�واب�س أو مشا�ل ال�ت
س سهً�. قد تكون تعايف

 وقد �شعر بالعزلة عن اآلخ��ن. 
�
الذك��ات قد س�طرت عل�ك وال �ستطيع اإلفالت منها. ر�ما قد الحظت أنك ال �شعر بالرضا أح�انا

ي هذە المشاعر �ي ردود أفعال طب�ع�ة بعد أحداث الصدمة، ول�نه ي أنه �جب عل�ك تقبلها. تمثل الصفحات التال�ة دعوة مىف ا ال تعىف
 اليوغا الحساسة لحالة الصدمة كآل�ة لمساعدة النفس.  ع�لك للتعرف 

ف التنفس ووضع�ة الجسم وحاالت العقل الداخل�ة، فقد كانوا �دركون أن ال�لمات واألفكار ال    فو اليوغا القدا� بني ولطالما ر�ط مح�ت
اتنا الجسد�ة وتنفسنا تؤثر ع� مزاجنا، �ستطيع ال ي تهدئة حاالت اإلثارة العال�ة أو إعادة التواصل مع أنفسهم، وعرفوا أن تعب�ي

مساعدة �ف
، و�ي أدوات ب�مكانها مساعدة 

�
 هادفا

�
فابتكروا نت�جة لذلك وضع�ات جسد�ة وتمار�ن تنفس من شأنها توظ�ف هذە المعرفة توظ�فا

ف بالصدمة.   المصابني

ف النصائح المقدمة  قد    ي ثقافة بلدك، وأن تقوم بالجمع بينها و�ني
تؤدي قراءة هذە الدروس إ� تذكر طقوس الشفاء للجروح النفس�ة �ف

ي �مكنك مشاهدتها ع� اليوتيوب إ� تقد�م حلوٍل  حىت تتمكن من  من اليوغا. يهدف هذا ال�ت�ب بجانب �سج�الت الف�ديو الىت
ي المشاعر 

خاء والتحكم �ف  و ردود فعل الجسم.  االس�ت

 QRأو ع�ب رمز videos-http://bit.ly/tsyأدعوك لبدء رحلة �ساعدك ع� مساعدة نفسك. رابط �سج�الت الف�ديو تجدە هنا 

 

 اعتبارات ھامة قبل البدء 
ي من عواقب الصدمة �سبب تج��ة مررت بها أو 

، فاستثارة ذك��ات الصدمة تحدث �سهولة ع�ب مجموعة متنوعة من إذا كنت تعايف أ��ث
ي �مكن أن �سبب حاالت إثارة وكذلك مشاعر تخدر الحس أو تبدد الشخص�ة  ات المرتبطة بالصدمات، �طلق عليها المحفزات، والىت المث�ي

ك بماض  لتعدد المحفزات من الممكن أن تؤدي هذە الدروس إ� تذك�ي
�
�ك الخاص. أشجعك ع� ترك قراءة ال�تاب أو العجز. ونظرا

احة وتحد�د ما �مكن أن �ساعد  ي تحد�د وقت أخذ اس�ت
 كلما شعرت أن المحتوى صار ثق�ال عل�ك. قد يواجه المرء أح�انا صع��ة �ف

�
جانبا

ي الحا�ف وتهدئة النفس. تصفح نها�ة ال�ت�ب، الجزء ال
ي تح��ر النفس من ذك��ات الصدمة والعودة للوقوف �ف

ي النها�ة، كلما �ف
عم�ي �ف

 
ً
ى أي�  كان لد�ك رغبة احة، وجرب ل�ت ي ذلك أو كلما احتجت لالس�ت

من وضع�ات اليوغا أو تمار�ن التنفس تناسبك، فدخول عالم اليوغا  �ف
عن  هو دخول عالم ال يوجد ف�ه صواب أو خطأ كامل، بل إن تجار�ك �ي الحاسم. اإلشارات التال�ة توضح ع� وجه ال�عة نظرة عامة

 تعامل مع ال�ت�ب: ك�ف�ة ال

 

 مالحظات مهمة  

 تمار�ن يوغا 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/tsy-videos


 الصدمة والجسد 
هة، تالحظ بالتأ��د أن األمر يتعلق بتج��ةٍ  �مكن ألي شخص منا أن يتخ�ل التعرض لموقٍف   . وقد جسد�ةٍ  ف�ه تهد�د، وعندما تفعل ل�ب

 ك�ف تتوقف عن التنفس وتتصلب، فع� مستوى المشاع
�
، بالدرجة األو� الخوفتحس أ�ضا والذعر والغضب وكذلك  ر �حدث ال�ث�ي

، و�صاب نبض القلب بالبطء، و�صاب الجسم بالتصلب  ي حاالت الذعر الشد�دة يتوقف التفك�ي
از. ف�ف ف الغش�ان والعجز أو االشم�ئ

كله، وتص�ب أفكارە ومشاعرە وردود   تهز الصدمات اإل�سان والع�ج، و�شعر المرء أنه ع� وشك أن �غ�ش عل�ه أو �صاب فعً� بالغش�ان. 
ي 

، سا�نة �ف فعله. فإضافة للصور تظل المشاعر وردود األفعال، كالخوف والذعر والتعرق ونبض القلب أو الغث�ان نت�جة لتهد�د كب�ي
 . ي الوقت الحا�ف

ات الصدمة (المحفزات) �ف  الذا�رة، و�مكن أن �ست�قظ نت�جة لمث�ي

ي 
ي التنفس السط�ي والتوترات الجسد�ة باستمرار و�ضافة للذك��ات المخزنة �ف

الذا�رة �مكن أن تظهر ذك��ات الجسم وأنماط الحركة �ف
ي الجسم إ� دمج تج��ة الصدمة ع� المستوى الجسدي. 

 وانحناء الظهر وانخفاض النظرة. و�ؤدي ق�امنا بتغي�ي هذا النمط �ف

 و�جب أن �كون الهدف أن: 

  ي وضع �مكنك ف�ه
خاء. تكون أنت �ف ي حىت تتمتع بوجه عام بدرجة أ��ب من الهدوء واالس�ت  تهدئة نظامك العصىب

  .ي نفسك
 �كون بمقدورك التحكم بمشاعرك وردود فعلك الجسد�ة واستعادة الهدوء �ف

  .تالحظ بدا�ة وضع استثارة و�مكنك التدخل قبل أن �س�طر عل�ك االرتباك 

  .ة  �كون لد�ك اآلل�ات لتع�دك إ� هنا مبا�ش

 

 مكننا أن نساعد أنفسنا؟كیف ی
ي وجسدي �ختلف عن 

إن قدرة تأث�ي أفكارنا ع� أجسادنا ل�س باألمر الجد�د لد�ك. فلدى سينار�وهات المستقبل المخ�فة تأث�ي عاط�ف
ي حاالت الضغط المتوسط أن نهدئ أنفسنا باألفكار والصور المحفزة 

، إذ �ستطيع �ف
�
ـ التطلعات األخرى اإل�جاب�ة أو البه�جة جدا

�
ذات�ا
ي حاالت اإلثارة الشد�دة، و�مكن

ي �ساعدنا ع� العودة للهدوء �ف  و�ذا شعرنا أننا غمرنا بالمشاعر واألحاس�س نحتاج لوسائل المساعدة الىت
ف وضع�ات الجسم والحركات من ناح�ة وردود  ي هذە الحالة أن �ساعدنا أجسامنا واليوغا المناسبة للصدمة، إذ ال �مكن الفصل بني

�ف
ي عادات التنفس وعادات الوضع�ة الجسد�ة أفعالن

 ؤثر ع� مشاعرنا وتجار�نا. يا وعواطفنا من ناح�ة أخرى. ومن الواضح أن التغي�ي �ف

ك كتف�ه تتد� ألنه �عتقد "أنا ح��ن"، أو العكس عندما �ساوي اإل�سان كتف�ه و�رفع  ي نفسه، ي�ت
ر�ما تعرف هذە الحالة: اإل�سان �غرق �ف

 " أنا سع�د"، و�شعر أن هذا هو المناسب. رأسه ألع� و�قول 

 

ف الجسم والتفك�ي والمشاعر  العالقة بني

ةً  بأدمغتنا، ولذا �مكننا االستفادة من  تؤثر نماذج حركاتنا ووضع�اتنا الجسد�ة ع� حالتنا العاطف�ة ومزاجنا وأفكارنا ألنها متصلة مبا�ش
ها لتمنحنا شعور أفضل. فهذە ط��قة قد�مة ومثبتة لتنظ�م آثارە.  هذە العالقة: �مكننا استكشاف آثار وضع�ات الجسم وحركاته وتغي�ي

ي و �ي كونغ �ي وسائل وطرق تؤثر ع� حالتنا العقل�ة. أود أن
ي الصفحات  فالرقص واإل�قاع والطبل والحركة وكذلك تاي ��ش

أعرفكم �ف
 .  التال�ة إ� اليوغا كإحدى هذە التداب�ي

 

 أنا سعید
 أنا حزین



 الیوغا 
ي دعم توازن إاليوغا �ي طقوس قد�مة �ستخدم تمار�ن التنفس والجسم للحفاظ ع� 

تزان أجسامنا وعقولنا ومشاعرنا، فتساعد اليوغا �ف
 ع�

�
االهتمامات العقل�ة والجسد�ة والعاطف�ة. فإذا وجد  العمل�ات والوظائف الجسد�ة، ومن خالل ممارستها بانتظام تؤثر توازن�ا

ف العضالت واألعصاب وأعضاء الجسم. فممارسة  ، يتم فقدان التفاعل الطب��ي بني ي إحدى هذە الجوانب أو أ��ث
ي التوازن �ف

اختالل �ف
ق�دة، ول�نها مجموعة من الطرق اليوغا من شأنها إعادة هذا اال�ساق حىت تعمل جميع المكونات با�سجام. وال تحسب اليوغا كدين أو ع

 .
�
ي تعلمنا ك�ف�ة استعادة ذلك التوازن دائما  الىت

ي المكان، ل�ش
ي استخدام وضع�ات الجسم (آسانا) وتمار�ن التنفس (بران�اما)، لنكون هنا �ف

ف والمران �ف ك�ي ي اليوغا االهتمام وال�ت
عر و�غلب �ف

ي بيته/ا الخاص، و�الدرجة األو� 
عندما �حدق بنا خطر اإللهاء �سبب تعدد المشتتات واألفكار والمشاعر المرء كس�د أو س�دة �ف

 واألحاس�س. 

 وضعیات الجسم أو اآلسانا
ي الوقت والمكان 

�ــع ع� سلم أول��ات اليوغا ول�ن التعرف إ� العقل وتهدئته، وتعلم الحذر والتواجد �ف ي ت�ت  ل�س الل�اقة البدن�ة �ي الىت
�ن، و  ر�ن من كل إ�سان، خاصة أولئك الذين �قبعون تحت التوتر الشد�د و   مهارات �ستف�د منها الحا�ف �ثقال ال�اهل، وهو حال المت�ف

ي الوصول إ� راحة البال والحضور المنشودين، فعندما نتمرن نالحظ أن ال�ث�ي 
 �ف

�
ا الصدمة/الصدمات. و�ساعد وضع�ة الجسم هذە كث�ي

خاء والع كس صحيح ، فثمة وضع�ات تث�ي النشاط واالنتباە. و�مكن أن �ستف�د من هذە من وضع�ات الجسم تث�ي شعور الهدوء واالس�ت
ي  ي ممارسة التأث�ي ع� نظامنا العصىب

  ،ومزاجنا الوضع�ات المختلفة �ف
�
�مكننا  وعصبيون،و�ذا الحظنا ع� سب�ل المثال أننا متوترون جدا

 تج��ب وضع�ات اليوغا وتمار�ن التنفس إضافة إ� التحقق من آثارها. 

 تمارین التنفس أو البرانمیا
ة  ، أن التحكم بالنفس و�عته وعمقه و�ن كنا ن��د أن نحبس أنفاسنا أو �ستنشق لف�ت ي ، فهذا �عىف ي التنفس هو المدخل إ� نظامنا العصىب

ي حالة االستنشاق والتنش�ط والزف�ي والتلط�ف
، �ف ي . و�مكننا االستفادة ط��لة له تأث�ي مبا�ش ع� مزاجنا. يؤثر كل نفس ع� الجهاز العصىب

احة  من التأث�ي المهدئ للنفس عن ط��ق إطالة الزف�ي أو عن ط��ق تفع�ل التأث�ي المنشط عندما نتنفس بعمق.  ف النشاط واالس�ت فالتوازن بني
 ونحبس النفس ثم نتنفس بضحالة. وع

�
ف �شهق تلقائ�ا . فعندما نتعرض للخوف أو نكون خائفني ندما �عمل عند �ساوي الشهيق والزف�ي

ي مواقف هادئة وم��حة. وال �مكن 
ي التوتر ع�ب أنماط التنفس �ف

ي ونتحكم �ف ، نقوم بتع��ز الجهاز العصىب
�
�ص�ي هذا النمط للتنفس طب�ع�ا

 للجسم أن �عود للراحة بهذا الط��قة، ولذلك من المجدي أن تع�ي بعض االهتمام لتنفسك. 

 الیقظة: البقاء في الحاضر 
ي ا

لعد�د من تقال�د الشعوب بمكانة هامة، و�ذا قمنا بهذە الممارسة، �مكننا ع� سب�ل المثال مالحظة انفعال �ح�ف مفهوم ال�قظة �ف
ئ وكذلك تالش�ه، وكذلك إثارة مفرطة وتخدر، حىت قبل نفقد الس�طرة عليها. ال �مكن أن �فشل أو �قوم المرء بارتكاب الخطأ  ي نا�ش

عاط�ف
. ومع مرور الزمن تزداد سهولة النأي بالنفس عن األحداث ومشاهدتها ع�ب ممارسة ال�قظة. فإذا تركنا األمر  ف والحظنا �مكن وصفنا بال�قظني

 دون تقي�مها. وكلما نجح ذلك قلت درجة غمر المشاعر و�لهاءها لنا. فممارسة ال�قظة �ساعدنا ع� إدراك أن المشاعر واألفكار 
�
ح�ا

ي الصدمة، ح�ث نراقب ما �فعله الجسم والحساس�ات تتغ�ي وتتال�ش باستمرار. نحن نقوم ب ي اليوغا المخصصة لمصايب
تدر�ب �قظتنا �ف

 .
�
 خالل ممارسة اليوغا وكذلك تأث�ي الوضع�ة أو تدر�ب التنفس ع� حالتنا، أثناء التمرن و�عدە أ�ضا

 الیوجا الحساسة للصدمات
نا أثناء ممارسة اليوغا بوضع�ة مناسبة للصدمة ل�س ع� الشك   ف ي الصحيح للتدر�ب ول�ن ع� التج��ة الداخل�ة. ال �كون ترك�ي ل الخار�ب

ي عل�ك تفس�ي اتجاە أو تنف�ذە، وال 
توجد سلطة قادمة من خارجك ، أي كالمعلم أو المعالج تقدر أن تم�ي عل�ك ما �شعر أو ك�ف ينب�ف

ي الصدمة ع� نقاط أخرى  ، و�ي :  �حكم ع� أعمالك بالصواب أو الخطأ. تركز اليوغا المخصصة لمصايب

  مكنك ترت�ب مشاعركم ع� نحو أفضل. إحساسك بجسمك ثان�ةفور بدء� ، 
  ي الوقت والمكان الحا�ف

ي بقائك �ف
ي ومخاوف المستقبل.   والمالحظة ال�قظة، �ف

 �مكنك التغلب ع� ت�ار الما�ف
  ك و كفاءتك الذات�ة�ساعدك العروض و�مكان�ات االخت�ار ع� استعادة  . تق��ر مص�ي
 إذ تصبح ع� و�ي بما ت��د فعله وما ال ت��د فعله. هو األعمال الفعالة نت�جة ذلك : 
  .تحررك الحركة واإل�قاع من الصالبة والعجز، إذ �شعر بالحي��ة 

 



 استعادة الشعور بالجسم 
إمكان�ة الوصول إ� مشاعرك الجسد�ة، فإن السبب قد �كون أن جسمك أو بعض أعضائه �شعر بالخدر أو أنها غ�ي موجودة. عندما تفقد 

 إ� عدم الرغبة  و�قول كث�ي من الناس أنهم موجودون فعً� بروحهم
�
أ��ث من جسدهم. قد �كونون �عانون من آالم مزمنة، مما يؤدي غالبا

بتعاد عن اآلالم. ونت�جة ذلك هو عدم قدرتنا ع� االستفادة من أحاس�سنا الجسد�ة واالنفصال عن الرسائل بالشعور بالجسم من أجل اال 
 القادمة من داخل أجسادنا. 

ي إدراك العالمات األول�ة لإلثارة. �سجل 
ومع أن المشاعر واألحاس�س الجسد�ة متشابكة ببعضها البعض، �سبب هذا الوضع صع��ة �ف

�ات القلب والشعور باأللم ودرجة حرارة الجسم و�عة التنفس وتوتر العضالت. فإذا إحساسنا الداخ�ي حا لة جسمنا، و�شمل ذلك �ف
 أخذنا هذە اإلشارات ع� محمل الجد، سنتمكن من الرد والس�ي إ� الشعور بالخ�ي مرة أخرى. 

ات الحالة فقط ع� محمل الجد، فإذا جلسنا ع ي الشعور الداخ�ي تؤخذ تغ�ي
ة ط��لة، نصبح ع� غ�ي و�ي هام: �ف � كر�ي لف�ت

، فإننا نالحظ ذلك ونقوم بتعد�ل وضعيتنا  ء ما، أي إذا حدث تغ�ي إلحساس داخ�ي ي
بأحاس�سنا الجسد�ة. ول�ن إذا أزعجنا �ش

 إن أمكن. 

نك من تقل�ل �عة �سهل وع�ك بأحاس�سك الداخل�ة عل�ك باستمرار الوصول إ� وضع الُمراقب و�دراك بدا�ة أي إحساس. وهذا �مك 
ي بدا�ة المرحلة، فأنت قادر ع� أخذ نفس يوغا أو آسانا من أجل استعادة هدوء نفسك. 

 االرتفاع �ف

 القائمة أو تتدرب حسب مقاطع الف�ديو، قد تواجه 
�
هام: األحاس�س الجسد�ة فرد�ة، وال �مكن أن تكون خطأ. عندما تقرأ الحقا

. أحاس�س أخرى بدرجات متفاوتة، وقد ال ت
�
، فما عل�ك إ� أن تتقبل ما �شعر به شخص�ا  منها، وهذا أمر طب��ي

�
 واجه أ�ا

 الحساس�ات 

 الوزن/الضغط/التواصل/األ�سجة 

 �ي وضع الجلوس: �كون الضغط ع
ي  �ف

 لفخذ�ك.  عضالت المؤخرة والجانب الخل�ف
  :ا . هيئة العظام أ�ض�  فع� سب�ل المثال حديبة اإلسك الخاصة بك ع� ال�ر�ي
  أحد أعضاء الجسم: عندما تمد ذراعك أو ساقك. وزن 
  .االتصال مع أحد أجزاء الجسم: فع� سب�ل المثال �دك مع فخذك 
  .ي عليها بقدم�ك

 �سيج األرض�ة، عندما تم�ش
  القماش ع� الجلد�سيج 

 درجة الحرارة

  .ي المكان
 درجة حرارة األرض�ة �ف

  .درجة حرارة مناطق معينة من الجسم أو الجسم كله 

خاء   االستطالة والتوتر واالس�ت

  خاء  والسحب لعضلة ما. االس�ت
  .توتر عضلة ما أثناء التدر�ب 
  .خاء عضلة بعد التم��ن  اس�ت

 الحركة

  .الحركة أثناء التم��ن، فع� سب�ل المثال عند االنتهاء أو البدء بوضع�ة 
  .حركة َنًفِسك 

 

 

 

 

 



ف   تم��ن: الشعور بالقدمني

 ركز 
�
انتباهك ع� قدم�ك والحظ مكانها ع� األرض�ة. وعندما يناسب ذلك، اتركها مكانها ول�ن صحح موضع عندما تكون مستعدا

قدم�ك إذا كان ذلك غ�ي مناسب. لد�ك عدة إمكان�ات لتشعر بقدمك، فع� سب�ل المثال �ستطيع أن اتصال قدم�ك باألرض�ة، ور�ما 
. وثمة إمكان�ة أخرى الضغط قل�ً� ، أو الدوس أو تح��ك قدم�ك إ� هنا وهنا

�
ك... �مكنك تح��ك أصابع قدم�ك لألع� ولألسفل أ�ضا

 و�ي خلع الحذاء لتلمس األرض�ة، ف��ما �ستطيع الشعور بهذە الط��قة بملمسها أو درجة حرارتها. 

 

 عندما ال یشعر جسمك بالراحة 
احة من أنفسنا، فع� سب�ل المثال من التجارب العاطف�ة والجسد�ة صعبة التحمل. وثمة احتمال�ة    ي بعض األح�ان نحتاج إ� أخذ اس�ت
�ف

ف والحجاب الحاجز  ي الحلق والرئتني
ي الصدر والبطن، وع� األدق �ف

ا �ف ي وسط جسمنا، غالب�
ة أن توجد األحاس�س والمشاعر الزائدة �ف كب�ي

. راقب ذلك وركز والمعدة واأل  ف ف والساقني معاء. و�مكننا بالتدر�ــــج إبعاد أنفسنا عن هذە المناطق وأن نحول �قظتنا من المركز نحو الذراعني
 . ف ف والساقني ف وال�دين والذراعني ي وضع�ات وتمار�ن اليوغا ع� القدمني

 �ف

ف   ف ع� ال�دين والقدمني ك�ي  تم��ن: ال�ت

. وعندما  ي الحال إن رغبت واجعل انتباهك �س�ي نحو �د�ك وقدم�ك. قد �شعر أنه �مكنك اإلحساس بقدم�ك أو �د�ك أ��ث
حاول �ف

حلق ثان�ة إ� مركز جسمك، حاول ذلك عن ط��ق  ف ي ال�ت
 �د�ك وقدم�ك.  تح��كتالحظ أن االنتباە بدء �ف

 

ف ع� نقاط التواصل مع األرض�ات   ك�ي ي حالة عدم نفع ذلك، �مكنك اتخاذ خطوة أخرى �شمل المنطقة المح�طة ومناطق التواصل وال�ت
�ف

ف والمؤخرة تحت األرداف.   واألسطح تحت القدمني

ف ع� األرض�ة وال�ر�ي  ك�ي  تم��ن: ال�ت

مع األرض�ة، ور�ما تحس بالمقاومة ودرجة الحرارة والبن�ة. أو اشعر  إذا شعرت أن لد�ك رغبة لتج��بها، وجه انتباهك نحو اتصال قدم�ك
 تكث�ف التواصل بالحركة، مثل التأرجح 

�
باالتصال ع� كرس�ك، ر�ما من ناح�ة ظهر ال�ر�ي أو منطقة الجلوس ف�ه. و�مكنك هنا أ�ضا

 باتجاە األمام والخلف. 

 دايأركز على ی
 ي اوقدم



 

ف نحو الخارج. إن استمرت ا ك�ي ي كسب مسافة أوضح من الجسم، �مكن للمرء من خالله توج�ه ال�ت
ي االزد�اد، �ساعد ذلك �ف

 الستثارة �ف

 

 

 تم��ن: توج�ه الحواس نحو الخارج 

ي المكان أو المح�ط حولك، كأنك لم تر ذلك من قبل. 
ركز    إذا أردت أن تجرب هذە اإلمكان�ة، وجه حواسك نحو الخارج، وانظر �ف

 أصغ لألصوات الق��ب والبع�د منها. سمعك و 

 

 البقاء في الزمن والمكان الحاضرین، أخذ الحیطة 
    .

�
، وهذا �حدث لنا جم�عا ي الحا�ف

 ما نكون موجودون �ف
�
ي أو �شغل أنفسنا بالمستقبل ول�ن نادرا

ي الما�ف
 ما تتعلق بأفكارنا �ف

�
ا كث�ي

ي حالة خوف من المستقبل، أو �شعر 
ي قد �شكلت ع�ب ذك��ات صادمة ونكون �ف

ول�ن عندما تكون هذە األفكار المرتبطة بالما�ف
ي الحا�ف لها أهم�ة خاصة. فمن خالل الحفاظ ع� العالقة بالواقع، نقوم ب�رضاء االستثارة باإلحباط وقلة الح�لة، ف

إن مهارة البقاء �ف
ي لنا ونالحظ أن المشاعر لها مسار ع� شكل م�ج 

ي ونحافظ ع� فعاليتنا الذات�ة، و�مكننا أن مكافحة جر الما�ف ي نظامنا العصىب
�ف

ا�م بعد ذلك وتصب ي تنح� وتذوب كأنها �س�م. فالمالحظة وتجنب البحر: فلها بدا�ة وت�ت ي النها�ة كالعاصفة الىت
ح أ��ب وتتال�ش �ف

ف قدرة التنظ�م الخاصة بالمرء.   ال�حان خطوة مهمة من أجل تحسني

 

ي الوقت الحا�ف �مكننا التأث�ي واتخاذ القرارات الصائبة ورعا�ة أنفسنا واالهتمام بها. 
ي حالة وجودنا �ف

 هام: فقط �ف

 

 

أركز على االتصال مع 
 األرضیة والكرسي

أركز على ما 
 أرى وأسمع 



ي الوقت الحا�ف عن ط��ق تقدير حركة التنفس والشعور بمالمسة أقدمنا األرض وكذلك الشعور �مكنن
ف �ف ا التدرب ع� أن نكون �قظني

خاء عضالتنا. ونالحظ ع�ب ذلك ع� سب�ل المثال أنه بمجرد توقف تنفسنا و�سارع نبضات قلبنا �مكننا التأث�ي وز�ادة عمق  باس�ت
ف ع� حركة أضال  ك�ي  تنفسنا وال�ت

�
ا  وتأث�ي

�
عنا و�طوننا والشعور بالنفس البارد أثناء االستنشاق. و�التدر�ــــج �مكن أن تصبح أ��ث وع�ا

. وتمكنك  بأحاس�سك الجسد�ة، و�صبح جسدك وعاء كب�ي واسع تجد ف�ه المشاعر واألفكار واألحاس�س مكانها و�مكن إتقانها بو�ي
ي الجسم ق

ة �ف �ن ل�س هذە المهارة من مالحظة اإلثارات الصغ�ي بل أن �شعر �س�طرتها ع� جسمك. أن تكون المكان والزمان الحا�ف
 . ي الحا�ف

ة عقل�ة بل تج��ة جسد�ة كاملة. و�ذا انتقلنا إ� حساسيتنا الجسد�ة نكون �ف   مجرد خ�ب
 ع� التنفس أو االتصال باألرض أو أحاس�س جسد�ة أخرى ونعود لنكون هنا مرة ث

�
دت أفكارنا نركز مجددا ان�ة.  و�ذا حو�نا و�ذا �ش

ف بانتباهنا أثناء �شاط إحدى العضالت. ومع مرور الوقت �صبح من السهل مراقبة والحفاظ ع� الحساس�ات مثل  أثناء ذلك �ستعني
ات اإلجهاد.    �عة نبضات القلب ومؤ�ش

ف أو رفعهما وخفضهما : تح��ك ال�تفني ي الحا�ف
 تم��ن للبقاء �ف

ي أدعوك إ� االبتعاد عن النص وأخذ برهة من الوقت. من الوارد أن تجاهلت الشعور بكتف�ك أثناء القراءة،   من أجل التأ�د من فرضيىت
 �مكنك البدء بتح��ك كتف�ك، ورفعهما وخفضهما أو تح��كهما ع� 

�
 اآلن. فعندما تكون جاهزا

�
أو أن مجرد ذكرهما جعلك أ��ث وع�ا

ي النها�ة ستالحظ عندما تقوم بعمل نحو دائري.... وأثن
...، و�ف ف ي ال�تفني

اء تحرك كتف�ك التأ�د، إن كنت �شعر بعضالتك ... وحركاتك �ف
ف مرة  ك�ي ي كل وقت ال�ت

، وهذە �ي طب�عة عقولنا... و�مكنك �ف ي
التم��ن لمدة أطول أن عقلك ينتقل من الحا�ف إ� المستقبل أو الما�ف

�ن. ومن خ ثان�ة ع� الحركة أو عضالتك.  ي الوقت والمكان الحا�ف
 الل مالحظة أننا ننحرف نصبح موجودين �ف

 

. جرب التمار�ن التال�ة.  ي الحا�ف
ي بعض األح�ان الق�ام بالم��د من الجهد العض�ي من أجل البقاء �ف

 �حتاج اإل�سان �ف

: وضع�ة القارب  ي الحا�ف
 تم��ن من أجل البقاء �ف

: انزلق قل�ً� إ� األمام ع� ال�ر�ي و�شط  ي ز�ادة استخدام عضالتك بدرجة قل�لة، عل�ك الق�ام بالتا�ي
إذا كانت لد�ك الرغبة �ف

 ارفع قدمك األ�من من ناح�ة ا
�
لزاو�ة.  و�مكنك الحفاظ عضالت بطنك من أجل منح عمودك الفقري االستقرار. وعندما تكون جاهزا

ع� ارتفاع الساق أو خفضه، وقد تبدأ بالشعور بعضالت البطن أو بعضالت ساقك المرتفعة. �مكنك البقاء ع� هذا الوضع أو الم�ل 
ت��د باتجاە الخلف قل�ً�. ر�ما �شعر بعضالت بطنك أ��ث من ذي قبل. إذا كنت تحب الحركة تمرجح إ� األمام و�� الخلف. و�ذا كنت 

ي جسمك 
تق��ة استخدام عضالتك ألنك شعورك بها يتحسن، عل�ك أن تمدد ساقك. و�ذا الحظت بعد التم��ن أن الشعور �غلب �ف

 ع� ناح�ة واحدة، مارس التمار�ن نفسها ع� الناح�ة األخرى. 

 

 تقریر المصیر والفاعلیة الذاتیة 
ة الصدمة لم ن  ي لحظة أو ف�ت

: �ف ي كن قادر�ن ع� الس�طرة، سواء ع� الحدث أو ع� ت�فات اآلخ��ن ، وأن تعرض المرء للصدمة �عىف
 ما أردناە لم �جدي. و�ؤدي هذا الفعل العن�ف إ� فقدان االتصال بجسمنا وشعورنا بذاتنا و�رادتنا ع� المدى البع�د. إعادة تعلم ك�ف�ة

ي ذلك وكذلك
ف النافع وغ�ي النافع �ف ف بني ك�ف�ة التك�ف مع هذا الموقف من أجل رفاهيتك �ي معارف   اإلحساس بالذات وتعلم التمي�ي



ي بالنسبة لليوغا المناسبة للصدمات أنك  ي ق�ك. وهذا �عىف
ي ح�اتك اليوم�ة. و�ذلك تصبح الس�د أو الس�دة �ف

من شأنها أن تف�دك �ف
ي كل حالة. وف�ما ��ي بعض األمثلة: 

 �سمح لنفسك أن تقرر الت�ف مثلما ت��د �ف

  وتم��ن التنفس الذي ت��د الق�ام به. تختار الوضع�ة 
  .تقرر طول مدة التم��ن الذي تقوم به 
  .لد�ك االخت�ار، أن تتدرب وعيونك مفتوحة أو مغلقة 
  .ي أي وقت وأنت لست مدين ألحد

 �مكنك التوقف عن التدر�ب �ف
  .مكنك أن تتحرك كل وقت، حىت عندما تقوم بعمل�ة آسانا ثابتة� 
 فم أو األنف، فما عل�ك إال أن تجرب. تتنفس حسب ما �حلو لك من ال 
  .تقرر �عة التم��ن، الذي تقوم به بعمل�ة آسانا حرك�ة 
  .ي ت��د الق�ام بها  تقرر مدى ا�ساع أو ضيق الحركات الىت
  .ة فض وضع�ات �شعر خاللها باالست�اء أو الح�ي  تتخذ قرارات عن و�ي ل�ت

 

 مهم: تأ�د 
�
ي الجزء العم�ي عن تمار�ن �مكنك من خاللها  دائما

ها أو ابحث �ف ي ت��د الق�ام بها، وقم بتغي�ي من التمار�ن الىت
ي �ساعدك  ف تجارب مؤلمة، ابحث عن التمار�ن الىت . و�ن كان تم��ن ما يؤدي إ� تحف�ي خدمة هدفك أفضل أو تناسبك أ��ث

 لو بحثت عن
�
. قد �ستف�د أ�ضا

ً
 وسكينة

�
 عمل مألوف من شأنه أن �ساعدك ع� أخذ مسافة.  لتكون أ��ث حضورا

 

تقدم تمار�ن اليوغا الحساسة للصدمات إمكان�ات  درك كل إ�سان المواقف كما �حلو له، و�ج��ــها و�شعر بها ع� ط��قته الخاصة. �
ي تناسبك، وما عل�ك إال أن تقرر ك�ف تتن فس وك�ف تتدرب، ألن وتتيح لك الفرصة لممارسة تمار�ن الجسم والتنفس بالط��قة الىت

ي التنفس ببطء صع��ة وتجد أنه يؤدي إ� ضيق 
ي النها�ة يتعلق بصنع تجار�ك الخاصة. فإذا كنت تجد ع� سب�ل المثل �ف

األمر �ف
ي ذلك أن مالحظتك وتج��تك ع� صواب وستصحح تنفسك لتشعر ثان�ة بالراحة واألمان. فالتج��ة الفرد�ة �ي األهم  التنفس، �عىف

ء ما أو تجرب أمر ما. هنا، إذا ال  ي
ك ك�ف تقوم بفعل �ش   توجد وصفة تخ�ب

 
ي األ�دي أو تمد�دهما.   تم��ن: الوضع�ة الجبل�ة التمدد�ة، ثىف

: اجلس جلسة م��حة وصوب جسمك بقدر ما يناسبك. أنت  إذا أردت أن تقوم بالتم��ن خذ ما �كف�ك من الوقت لعمل التم��ن التا�ي
: قم مدعو بعد ذلك لرفع ذراع�ك وت ي التج��ب، حاول أن تحدد، ما هو الم��ــــح لك اآلن وجرب التا�ي

مد�دهما. و�ذا كان لد�ك رغبة �ف
ي حالة األذرع 

ي جانب�ك وذراع�ك و�ف
ي وضع�ة التمدد أنك تحس بالجر �ف

ي ذراع�ك ومددها مرة ثان�ة ... قد �شعر ع� سب�ل المثال �ف بثىف
ي صدرك. تأ�د من اإل 

ي �ف ي اللحظة الحال�ة. قد �كون ل�ل منهما مزا�اە المثن�ة الم��د من الثىف
ف وقرر ما يناسبك �ف ي كلتا الحالتني

حساس �ف
ي كث�ي من األح�ان ال �ستطيع اتخاذ القرار ع� الفور، فخذ وقتك لمعرفة ذلك. 

ي أي منهما. �ف
 وقد ال تجد فائدة �ف

 

 
ي  ي اتخاذ قرار حول المعاي�ي الىت

ي البدا�ة �ف
ي أسباب ذلك وك�ف �مكن أن ��ع و�ذا وجدت صع��ة �ف

 �ف
�
ا ي ذلك كث�ي

ستتبعها، ال تفكر �ف
ور�ة، عل�ك أن تنتقل إ� التم��ن التا�ي أو ذلك. يتمثل هدفنا بعمل تج��ة جسد�ة. فبمجرد أن تالحظ أ نك تفكر بأمور غ�ي �ف

. ومع مرور الوقت ستجد أن الحركات والوضع�ات تؤدي إ� إثارة أحاس�س م ختلفة، و�مكنك االستفادة من هذە التدر�ب العم�ي
 الرسائل الجسد�ة التخاذ قرارات. 

 القیام بإجراءات فعالة 
ي حال عدم نجاعة أي من أهم ما   

ي مواجهة الخطر. و�ف
ف موقف الصدمة هو أن أجسامنا تكون مستعدة للهرب أو الهجوم �ف �م�ي

ات�ج�ات الدفاع، �س�طر الجمود، أو عدم القدرة ع� الحركة، وه ي مواقف وأنماط تعامل ال اس�ت
ذا �مكن أن يؤدي إ� أن �علق الناس �ف



ة �صبح الناس غ�ي قادر�ن ع� الت�ف بعد ذلك. �مكن إ�جاد مخ�ج منها، و�التا�ي  بمواجهة هذە . وسنقوم من خالل خطوات صغ�ي
 األنماط الجسد�ة والعقل�ة. 

 تم��ن: عمل التصح�حات 

ي جلستك، وقد تحتاج أدعوك للتوقف برهة عن القراءة واالس  
ا  �ف ي وضع�ة الجلوس. قد تكون مرتاح�

احة لمعرفة ما �شعر به وأنت �ف �ت
 ، خاء. عندما �شعر أنه ال يوجد ما يناسب، غ�ي جلستك بال�امل عن و�ي بعض الحركة أو التعد�الت من أجل تخف�ف التوتر وز�ادة االس�ت

ي تح��ك ال�ت
... أو �ف ي

ا�ف ي التمدد وال�ت
.... و�مكنك ع� سب�ل المثال التأ�د إن كانت قدماك متصلتان باألرض ع� فقد �كمن الحل �ف ف فني

ا   ضع وسادة أو بطان�ة �مكنك طيها تحت قدم�ك حىت تصل لالرتفاع المطلوب. و�مكنك أ�ض�
�
نحو صحيح. إذا كان ال�ر�ي مرتفع جدا

ا. �مكنك تع��ض ذلك بوضع  مفرش للم��د من الراحة. التأ�د ما إذا كان مقعد ال�ر�ي أو ظهرە قا�ي جد�  

 
 

ي أفعال فعالة ومقصودة. العمل 
ي هذە األمثلة البس�طة قمت باستنباط خ�ارات متنوعة من تصور جسمك وقمت بتطب�قها �ف

�ف
ا  المقصود والوا�ي هو عكس االحتمال والمكابدة والشلل والحساس�ات المرتبطة بالصدمة. فتج��ة الذات الفاعلة تعطينا شعور�

 . ف وتق��ر المص�ي  بالر�ف بالتمكني

 تم��ن: التصحيح من خالل الرقص 

إذا نقلنا فكرة العمل الفعال إ� تم��ن اليوغا، الراقص: بالنسبة للراقص نحن نقف ونحمل الثقل ع� الساق األ�من. وعندما تصبح 
ي ركبتك ال��ى واسحب ب�دك ال��ى قدمك ال��ى وق��ــها إ� منطقة  ا، ثم بثىف ي الخطوة التال�ة مدد ذراعك األ�من جاهز�

األرداف. و�ف
للمساعدة. ضع ركبتك ال��ى ع� ال�ر�ي  بار إ� أع�. إذا الحظت أنك غ�ي قادر ع� الحفاظ ع� توازنك، استخدم كر�ي أو كر�ي 

، ساعد نفسك بوضع بطان�ة أو وسادة ع ي حالة مالحظة أن سطح ال�ر�ي قا�ي
 ل�ه. واستمر كما هو موصوف أعالە. �ف

 

 

 معایشة إیقاع الجسم 
ات ع� هذا النحو. فالح�اة عبارة    ي حالة متجمدة وأال �ستطيع عمل التغي�ي

ي الصدمة لدى ال�ث�ي من الناس أن �كمل المرء ح�اته �ف تعىف
ف ح�اتنا. أما الب�ش الذين لم �عد  ، هو ما �م�ي خاء، والشهيق والزف�ي ف الل�ل والنهار، والتوتر واالس�ت م بمقدورهعن إ�قاع، والتبادل المستمر بني

 الحركة فالح�اة �ي حالة متجا�سة من األلم أو الخوف أو االنفصال أو تخدر الحس. 

هة ثم نخ�ج منها. وقبل االنتقال إ� الو  ا: نأخذ وضع�ة ونمكث عليها ل�ب ضع�ة فلو نظرنا إ� ترت�ب وضع�ات اليوغا، لوجدنا أنها تتبع إ�قاع�
ي عضلة ما و�عد ذلك نحول التال�ة، نبدأ بالشعور بتأث�ي اآلسنا. و�مكننا لمس 

خاء العضالت: عندما نمد أو نر�ف ي شد أو اس�ت
ا �ف اإل�قاع أ�ض�

ة ومن ثم تتال�ش بالتدر�ــــج. ومن خالل قضاء وقت ي العضالت لف�ت
ي حالة    إ� حالة رخوة، تعمل األحاس�س �ف

لمراقبة األحاس�س �ف
ي حالة الراحة والتجد�د نالحظ بوض�ح أن 

خاء والشد وكذلك �ف ي مرحلة االس�ت
ي تحرك دائم بطب�عته. و�مكن أن �جرب المرء �ف

الجسم �ف



ا دون تدخل. وتقوي مالحظة هذە العمل�ة، سواء ع�ب التنفس أو العضالت، ثقة  ي المتابعة أن التنش�ط يتبعه طمأنينة تلقائ��
اإل�سان �ف

 جسمه. 

 إدراك ارتفاع وانخفاض التوتر العض�ي  تم��ن: 

ا، شد عضالت قم بعمل التم��ن التا�ي إلشبا  ع فضولك: اجلس ع� حافة ال�ر�ي ومدد ساق�ك، وضع�ة القطب. وعندما تصبح جاهز�
ا  ي عضالت البطن أ�ض�

ي الفخذ األ�من أو �ف
بطنك من أجل تثب�ت عمودك الفقري وارفع إحدى ساق�ك ألع�. قد �شعر �شد عض�ي �ف

ي 
ا. �ف ء مختلف كل�� ي

ي االتصال بتج��تك الداخل�ة قد �كون من وقد ال �شعر بأي من هذە المشاعر أو �شعر ��ش
حالة وجود صع��ة �ف

ي الوقت الذي 
ف وتقوم بخفضها �ف ي وضع معني

ك فيها ساقك �ف ي ت�ت المف�د وضع �دك ع� عضالتك النشطة. �ستطيع أن تقرر المدة الىت
ي البطن 

ي العضالت، قد �كون ذلك �ف
خاء �ف أو الفخذ. وقد �شعر بتوتر مختلف تختارە. امنح نفس بعض الوقت لتشعر إذا كان هناك اس�ت

. قم بعمل التم��ن نفسه  ف ي كال الساقني
ي ساقك األ�من وساقك ال��ى ، الذي يتبدد مع مرور الوقت ومن ثم تجد اإلحساس نفسه �ف

�ف
ي ذلك. 

 ع� الجانب اآلخر من جسدك عندما تكون عضالتك تعافت و�ذا كان لد�ك الرغبة �ف

 

 الحركة بدً� من الجمود 

ف    من أعراض االستجابة اإلجفال�ة والف�ع التخدر وعدم القدرة ع� الحركة. فالتخدر أو الوضع�ات الجامدة �مكن أن تؤدي إ� تحف�ي
هذە األحاس�س وتضخ�مها. ولذلك نقوم بتح��ل الوضع�ات الجامدة إ� حركات دينام�ك�ة. ما الذي �مكن تح��كه؟ اإلجابة البس�طة، 

، وف�ما ��ي بعض األمثلة: كل مكان، أينما �ستط  يع المفاصل أن تتحرك، �مكنك التحرك وتح��ل كل وضع�ة جامدة إ� تم��ن دينام��ي

 ي الرأس  إدارة ولف وحىف
  ف ف وال�دين والقدمني ف والذراعني  رفع وخفض وتدو�ر ال�تفني
 ف إ� ال�سار ف أمام الجسم من ال�مني  تح��ك الذراعني
 ف أمام الصدر  �شب�ك وفتح الذراعني
 ي وتم  د�د األ�واع ومفاصل الركبةثىف
 ي الجزء األع� من الجسم ي وحىف  إدارة وثىف
  ي الركبة وتمد�دها  ثىف
 ،والهز  تح��ك الجسم كله، والتأرجح إ� األمام و�� الخلف وعمل حركات دائ��ة 
  التحرك حسب إ�قاع التنفس 

 

 استخدام التنفس كإ�قاع   

ي منطقة أنت مدعو اآلن إ� االنتباە ع� حركات 
ي الصدر أم �ف

أنفاسك. خذ وقتك واسأل نفسك: أين تحس بحركة التنفس: هل �ي �ف
ا أن �شعر بحركتها عندما تضع �د�ك ع� المناطق  ي البطن؟ قد ال تحس بأي حركة اآلن. قد �كون من األسهل أح�ان�

الضل�ع أم �ف
عض الوقت الستكشاف الحركة. قد تكون الحركة المذكورة من جسمك، فع� سب�ل المثل عندما تضع �د�ك ع� صدرك وتأخذ ب

ي البحث بوضع �د�ك ع� ضلوعك. قد تالحظ بعد عدة أنفاس حركة و�شعر 
ا اتخاذ خطوة تال�ة �ف ملموسة �سهولة. و�مكنك أ�ض�

ي استكشاف حركة بطنك. فال
ء نفسه �ف ي

هدف ل�س بالتنفس يتحرك باتجاە الداخل والخارج أو إ� األع� واألسفل. و�مكنك فعل ال�ش
ف فضولك نحو اإل�قاع الثابت والحركات القائمة  التنفس بالط��قة الصح�حة أو التأث�ي ع� التنفس، ول�ن هذا التم��ن يهدف إ� تحف�ي

ي جسمك. 
 �ف



 

 كیف تقوم بالتدریب؟
ي الت�ف حىت أستف�د من اليوغا  قد تط�ح السؤال التا�ي ع� نفسك بعد قراءة ال�ت�ب: ك�ف �مكنىف

؟ المناسبة ف  للمصدومني

 �سج�الت ف�ديو 

ي الرابط التا�ي تجد �سج�الت ف�ديو ع� اليوتيوب : 
 أو ال�ود   :videos-http://bit.ly/tsy�ف

ي مجموعة. و�مكنك استخدام 
ف ع� التدر�ب، و�مكنك التدرب لوحدك أو �ف ك�ي ي ال�ت

ي عالجك أو �ساعدك الف�ديوهات �ف
التدر�بات �ف

. �مكن أن �قوم/تقوم  ي الزمن الحا�ف
ي تخف�ف التوتر أو الشعور بالع�ش �ف

ي تف�دك �ف /ة العالج حول الف�ديوهات الىت ي
تخ�ب أخصايئ

ا.   المعالج/ة بمشاهدة الف�ديو بلغته و�مكنكم التدرب مع�

ي الملحق 
 التدرب حسب الصور التعل�مات الواردة �ف

ي نها�ة ال�ت�ب 
ي وتج��ب أمور جد�دة و�عداد  تجد �ف

مجموعة مفصلة من التمار�ن، وهذە التمار�ن �ساعدك ع� توسيع تدر�بك الذايت
برنامجك الفردي. فالعامل الرئ�س للنجاح هو التدر�ب المستمر، ول�ن تجنب القلق، ألنك قادر ع� إنجاز ال�ث�ي لو تدر�ت مرة أو 

ي األسب�ع، وال حاجة للتدر�ب اليو�ي 
ف �ف  . مرتني

 آثار الوضعیات والتمارین 
أنت تعرف أن وضع�ات جسمنا وتمار�ن التنفس قادرة ع� التأث�ي ع� حالتنا، و�ذا قمنا توج�ه أنفسنا نحو الخارج، وأن نفتح أعيننا   

ي �سببها حركات أو  تمار�ن معينة عل�ك.  وآذننا للتعرف إ� البيئة المح�طة بنا و�درا�ها. ومع ذلك أنت فقط من �ستطيع تقي�م اآلثار الىت
 ول�ن بعض قواعد العامة من شأنها تقد�م المساعدة. 

 عندما تشعر باإلثارة:
 ي الوقت نفسه

 التنفس والعد �ف
  شم�ي وتمار�ن خف�فة مثل تم��ن البقرة والقطة تنفسعمل 
  ف ي حاالت التوتر الشد�دة الق�ام بحركات ق��ة مثل وضع�ة الجلوس ع� شكل كر�ي /مع تمد�د الساقني

، وضع�ة القارب، و�عد �ف
 ذلك فعل تم��ن أ��ث دقة مثل تدو�ر األ�تاف أو تح��ك الرقبة. 

  .االنحناء إ� األمام مثل القطط، و�مكن فعل ذلك بدرجة أعمق 

 عندما تالحظ، أنك تنفصل: 

  للخلف. ووضع�ة القارب ووضع�ة الجبل الممتدة واالنحناء  حركات ق��ة مثل وضع�ة الجلوس ع� شكل كر�ي 
  .الحركات اإل�قاع�ة �ساعد بدرجة أقل، و�ي غ�ي محبذة ألنه من المحتمل أن ت��د حالة االنفصال لد�ك 

 مخدر ومتيبس: عندما �شعر أن جسمك 

  .ي القارب
ي اإل�قا�ي والحركات اإل�قاع�ة الق��ة �ف  حركات ق��ة إ�قاع�ة مثل التنفس الشم�ي العميق، االنحناء الجانىب

ا: ردة فعل كل إ�سان تختلف عن اآلخر، ألن تار�خه الشخ�ي وكذلك أهواءە ومكارهه الشخص�ة. جرب مثلما هو  الحال دائم�
ما يناسبك، فقد تجدە يتناسب مع التوص�ات أو يناقضها. أنصت لجسدك الذي يرسل لك إشارات موثوقة مثل نبض 

ة لماذا تت�ف بهذە القلب وتوتر العضالت أو الحرارة أو األ�دي الباردة والرطبة، حىت  ي ال تعرف فيها مبا�ش ي الحاالت الىت
 �ف

ا أن ذك��ات جسمك صح�حة وال تج�ب نفسك ع� مواقف غ�ي مف�دة لك.   الط��قة. ثق تمام�

http://bit.ly/tsy-videos


ات عمل�ة  مؤ�ش

  ف التمار�ن حىت �ستطيع الشعور بفعال�ة التم��ن. ومن الممكن أن تالحظ ع� سب�ل المثال أن التوتر قد احة بني ي خذ اس�ت
�خت�ف

ا.  ي جسمك ع� إعادة تنظ�م نفسها ذات��
د جسمك ثان�ة. �ساعد ذلك الوحدة العض��ة �ف  بعد التمدد أو �خف، و�شعر بالدفء و��ب

  .ا مدة الق�ام بآسانا أو وقفها، وكذلك كثافتها و�عتها، فال يوجد قواعد  لك أن تقرر دائم�
   ي

ي الكث�ي من �ف ي كل مرة ثمة وصف وتوضيح لجانب واحد فقط. تمار�ن اآلسانا تجري التمار�ن ع� جانىب
جسم بالتتابع، ف�ف

 ب�مكانك الق�ام بوضع�ة بالتساوي أو اخت�ار أشكال متنوعة. 
  عندما تعد برنامج تدر�ب، من المحتمل أن �شعر بعد ال�ث�ي من التمار�ن أن الحركات التع��ض�ة مف�دة، مثل التمدد واالنحناء

 والهز، فاستمع لنص�حة جسمك. 
  ي �قوم بها جسمك ونفسك تتعرض لإلرهاق بالضغوطات �سهولة ألن الصدمات تغ�ي قد ك ردود الفعل الىت إدرا�ك للزمن. ستخ�ب

ي وضع�ة ما. 
ف من األنفاس �ف ي تكون وصلت بها لإلرهاق الشد�د، ومن أجل تجنب ذلك �مكنك قضاء عدد معني  بالنقطة الىت

  ي تجاوز حدودك با�ش التدر�عندما تالحظ
. أنك بدأت �ف ي

ي تجنب إرهاق نفسك بالعمل اإلضا�ف
 ب مع الف�ديو، فهذا �ساعدك �ف

 تمارین تنفس ووضعیات یوغا للممارسة الیومیة 
تجد أدناە �شك�لة من تمار�ن التنفس، وتعرف ال�ث�ي منها من الف�ديوهات و�مكنك تج��ة بعضها بعد القراءة. عند تمار�ن التنفس  

ي ت��د أن تمارسها. تذكر أنك أنت الذي �قرر ك�ف�ة ونوع�  ة ومدة وكثافة التمار�ن الىت

 التنفس المتوازن 

ف  ي طول المدة الزمن�ة بني
ي التنفس، و�تم ف�ه التأث�ي ع� إ�قاع التنفس بهدف المساواة �ف

التنفس المتوازن هو الشكل البس�ط للتحكم �ف
ي تخ

. ولهذا الن�ع من التنفس فاعل�ة تهدئة و�مكن أن �ساعد �ف  ف�ف ن��ات الهلع. الشهيق والزف�ي

ي كل مرة 
 للبدء، عد من الواحد حىت الثالثة �ف

�
ا ع� كرس�ك، وعندما تكون جاهزا �ح� . اجلس مس�ت ي كل زف�ي

شهيق وكذلك حىت الثالثة �ف
، و�ذا رغبت أن تتنفس  ي التم��ن إذا أعجبك اإل�قاع، و�ذا شعرت أن نفسك ينقطع ��عة، عد حىت االثنان عند الشهيق والزف�ي

استمر �ف
ة أطول، عد كل مرة حىت األر�عة.    لف�ت

 تم��ن: 

 
 مثال: 

 زف�ي  3... 2... 1> -شهيق    3... 2... 1
 

 :أطولأو لمدة 
 

 زف�ي  5... 4... 3... 2... 1> -شهيق      5... 4... 3... 2... 1
 

ة أطول   الزف�ي لف�ت

، ومع كل زف�ي نهدئه. إذا كان   ي ، فمع كل شهيق ننشط جهازنا العصىب ي تمد�د الزف�ي من األمور األساس�ة للس�طرة ع� جهازنا العصىب
ي تهدئة النفس والس�طرة ع� أي 

ة أطول. �مكن أن �ساعد الزف�ي المطول �ف ا لد�ك، �مكنك تج��ة الزف�ي لف�ت
�
التنفس المتوازن مألوف
  موجة هلع قد تحدث. 

ة أطول تم��ن:   الزف�ي لف�ت

ي كل مرة 
 للبدء، عد بصمت من الواحد حىت الثالثة �ف

�
ا ع� كرس�ك، وعندما تكون جاهزا �ح� ي اجلس مس�ت

شهيق وكذلك حىت األر�عة �ف
ي التم��ن إذا أعجبك اإل�قاع، و�ذا شعرت أن نفسك ينقطع ��عة، عد حىت االثنان عند الشهيق 

. استمر �ف ، و�ذا رغبت كل زف�ي والزف�ي
ة أطول، عد حىت الثالثة أو األر�عة أو الخمسة.   أن تتنفس لف�ت

 مثال: 
 زف�ي  3... 2... 1> -شهيق    2... 1
 

 :أو لمدة أطول
 

 زف�ي  5... 4... 3... 2... 1> -شهيق    3... 2... 1
 

ي أن �ستمر التنفس بهدوء، و�مكنك تمد�دە حسب الرغبة. و�مكن أن �ساعدك 
. ينب�ف ي الحا�ف

ي البقاء �ف
 األعداد �ف



   
 وضع�ة الجبل  

ا بقدر اإلمكان.  �مكنك رفع  اجلس ع� كر�ي واجعل ظهرك مستق�م�
ي أ�واعك ورفع �د�ك.   ذراع�ك ع� نحو مستق�م فوق رأسك أو ثىف

         
 
 

                                                         
 
 
 

 وضع�ة القارب 
اجلس ع� حافة ال�ر�ي و�شط عضالت معدتك لتدعم أديف ظهرك، ثم 

ارفع ذراع�ك ومن ثم ساقك. �مكنك التأرجح إ� األمام و�� الخلف أو رفع 
 ساقك. 

 

   
 الشعور بقدم�ك 

حول انتباهك نحو قدم�ك. �مكنك الضغط ع� األرض�ة بقدم�ك 
ترفعهما وتخفضهما، أو تدق بهما وتح��كهما إ� األمام و�� الخلف، أو 

 األرض�ة. 
 

 
 وضع�ة العصا 

اجلس ع� ال�ر�ي للخلف ومدد ساق�ك لألمام، واسحب أصابع 
قدم�ك تجاە جسمك. �ستطيع أن تكثف التم��ن بتنش�ط عضالت 

 بطنك وتمد�د ساقك بموازاة األرض�ة. 
 

 
 الشعور بعظام جسمك 

. �مكنك   اجلب انتباهك نحو االتصال الذي �حدث مع أرض�ة ال�ر�ي
 وتدو�ر 

�
ا و�سارا أن تكثف االتصال بحديبة اإلسك لد�ك بالتأرجح �مين�

 الجزء العلوي من جسمك أو التأرجح للخلف. 
 

           
ي الظهر   ثىف

 
�
، بوضع�ة جانب�ة. مدد ظهرك بدءا ي

، إ ن كان له مسند خل�ف ضع ال�ر�ي
ي عمودك الفقري للخلف. �مكنك وضع �د�ك ع�  باألل�ة نحو األع� واثىف

 ظهرك لدعمك. 

 

 
 تمد�د الذراع 

ي وضع�ة الجبل 
صابع �د�ك، وتمدد ذراع�ك إ� �ف

�
تقوم بتشب�ك أ

ي ال�د 
 اتجاە األمام أو األع�. األمام أو أع� رأسك، مع فتح ك�ف

 
  

       
 الراقص ع� كر�ي 

 . اجلس ع� الجانب األ�من من ال�ر�ي حىت �ستطيع مد ساقك ال�مىف
امسك ال�احل األ�من ب�دك ال�مىف واسحب ساقك تجاە جسمك برفق. 

ي الهواء. 
 امسك ال�ر�ي ب�دك ال��ى أو ارفع ذراعك ال��ى �ف

 

 
 وضع�ة الراقص 

ي ساقك ال�سار وامسك   ف واثىف كاحلك ركز ثقلك ع� ساقك ال�مني
األ�� ب�دك ال��ى، واسحبها برفق نحو جسمك. ارفع ومدد ذراعك 

ا لتضع عل�ه ركبتك.   األ�من، و�ن لزم األمر استخدم كرس��
 

 

 
 

ي 
 المحارب الثايف

ف ووجه قدمك األ�من إ�   األمام وارفع ذراع�ك خذ خطوة إ� باتجاە ال�مني
ل�صال الرتفاع كتف�ك. انظر من أع� ذراعك األ�من أو أبعد من ذلك. المهم 

 درجة.  90أن تظل ساقك ال�مىف مثن�ة ع� هيئة زاو�ة 
 



       
 

ف   تدو�ر ال�تفني
هنا تبدأ من وضع�ة الجبل وتقوم بعمل دوائر بكتف�ك أو تضع �د�ك  

 ع� كتف�ك وتعمل دوائر بأ�واعك. 

 

 
 

ف   وضع�ة توسيع الوركني
ف  ضع ساقك ع� الساق األخرى واسحبها ناح�ة بطنك. من أجل ترك�ي

 الشعور �مكن الضغط برفق ع� أع� الركبة. 
 

 

         
 وضع�ة ال�ر�ي الدوار 

اجلس واجعل ظهرك ع� هيئة مستق�م، وضع ساقك األ�من ع� 
ساقك األ��، ثم ضع �دك ال��ى فوق فخذك األ�من، ودور جسمك 

، واترك ذراعك األ�من ليتمدد أو يتد�.  ف  العلوي نحوي ال�مني
  

       
 وضع�ة القطة& البقرة 

 لألسفل مثل القطة ثم اخفض رأسك واحن عمودك الفقري من األع�
ي لألمام من األسفل لألع� مثل البقرة. كرر التم��ن عدة مرات. من  انحىف

 أجل تمد�د مقدمة جسمك �مكنك رفع ذراع�ك وتمد�دهما. 
 

 
ي   االنحناء الجانىب

ي الجزء العلوي من جسمك  ارفع ذراعك األ�من أع� رأسك، ثم اثىف
ك ذراعك األ��  ع� جانبك. �مكنك ممارسة يتد� نحو ال�سار لت�ت

ي الجزء  هذا التم��ن بط��قة دينام�ك�ة بمد ذراع�ك بالتناوب، وثىف
ف وأخرى نحو ال�سار.   العلوي من جسمك تارة نحو ال�مني

 

 
 تح��ك العنق 

�ل الذقن إ� صدرك والتح��ك حرك رأسك  ف ا ت�ف من جانب آلخر. �مكنك أ�ض�
ا أن تخفض الذقن إ�  ع� شكل نصف دائرة من كتف آلخر. و�مكن أ�ض�

 الصدر بالتناوب ثم ترفع الرأس. 
 

 

 
 

ي ع� كر�ي 
 محارب ثايف

ومدد الساق ال��ى إ� الخلف،  اجلس �ساقك األ�من ع� ال�ر�ي 
وي واجعل قدمك ال��ى �ش�ي إ � الجانب. �شط عضالت بطنك ب�ت

ومدد وارفع ذراع�ك ع� جانب�ك. أنظر إ� �دك ال�مىف أو المساحة 
ي خلفها.   الىت

 

 
 ع� كر�ي  أول   محار

اجلس ع� الجانب األ�� ومدد ساقك األ�� للخلف، وأصابع قدم�ك  
�ش�ي إ� األمام، و�شط عضالت البطن برفق، ثم مدد ذراع�ك فوق رأسك 

ة.  ي الخطوة األخ�ي
 �ف

 

    
 التنفس الشم�ي 

. أثناء أخذ النفس ارفع  ابدأ بوضع�ة الجبل بالجلوس ع� كر�ي
ف بمساواة   كتف�ك أو أع� من رأسك. أثناء إخراج ذراع�ك من الجانبني

 النفس اخفض ذراع�ك وضعهما ع� جانب�ك. 
 

              
 

 حركة التنفس 
أثناء أخذ و�خراج النفس، ضع �د�ك ع� صدرك أوً�، و�عد عدة أنفس، 

ضعهن ع� قفصك الصدري، و�عد عدة أنفس أخرى ضعهن ع� البطن 
 واستكشف حركات التنفس. 
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