
 

 

ً  رفاھیتنا للجمیع  خیر مصدر جمیعنا  

للطباعة قابلة مجانیة تمارین بطاقات  

 

 

 

 قم باستشارة أخصائي رعایة صحیة للتأكد من مالئمة ھذه التمارین لك. 
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 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات

 

 

 بوزيز هابي بطاقات  تستخدم كيف
 صحية مشاكل لديهم لمن أو الحوامل للنساء مخصصة  ليست  التمارين هذه: التمارين من وتحقق قف

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية أخصائي باستشارة قم. كبيرة

 
 على واحصل. الفور على فتوقف التمارين، ممارسة أثناء ألم أي هناك كان إذا: باأللم الشعور عند  توقف

 .طبية مساعدة

 
 بوضعية واالنتهاء  الجبل وضعية بتمرين البدء عادة   يتم ولكن التمارين، خلط يمكنك: التمارين اخلط

 .واالستعادة الراحة

 
 ترفيهية، منطقة أو عمل مكان أو اسيدر فصل في ممتدة استراحة على للحصول: وضعيات عدة اختر

 .وبيئتك وموقعك الحتياجاتك المناسبة الوضعيات  بعض  اختر

 
 وفق ا استخدامها لألشخاص  يمكن بحيث  التمرين، محطات  في البطاقات  هذه نشر يمكن: التمارين محطات

 .الزمني وجدولهم لوتيرتهم

 

 النجم وضعية في المثال، سبيل على. بطاقة كل على التأكيدات  لنفسك كرر: (اإليجابية العبارات) التأكيدات

 !"نجم أنا" لنفسك، قل ،

 
 باألحذية الناس بعض  يبقى. بالجوارب  خاصة االنزالق، السهل من يكون أن يمكن  ال؟ أم ملبوسه األحذية

 .األقدام حفاة يبقون أو  حصيرة، هناك يكن لم إذا

 
 كرسي على الجلوس أثناء احتياجاتك حسب  التمارين تعديل فيمكنك الجلوس، تفضل كنت  إذا: اجلس أو  قف

 الراحة لتجد  الحاجة حسب  ووسائد  دعائم أو للدعم حائط ا استخدم. يناسبك الذي بالشكل األرض  على أو

 .الراحة من لمزيد  األرض  على االستلقاء أثناء التمارين بعض  أداء يمكن. واالستقرار

 
 األنف خالل من المرء يتنفس عام، بشكل. التمارين ممارسة أثناء التنفس على كز ر: وتنفس ءببطي  تحرك

. التمارين بين واسترح الراحة، بقدر فقط الجسم حرك. ومتساوي ا بطيئ ا التنفس يكون أن يجب . مغلق والفم

 .الوضعيات  أداء أثناء والثبات  الراحة عن ابحث 

 
 برفق تحرك. واسترح فتوقف الفم، خالل من بصعوبة تتنفس كنت  إذا. أبدا   نفسك تجهد  ال: لجسمك استمع

 .جسدك يخبرك حيث  وتوقف

 
 التمارين ممارسة يُقترح . دقيقة 15-10 من الصباح في التمارين ممارسة األفضل من: التمرين وقت

 .جسمك الحتياجات  وفق ا اليومية

 2020 بوزيز  هابي© 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 صحية لحياة نصائح
 تجعلك التي الصحية الممارسات  اختر. أفضل بشكل باآلخرين االهتمام لك يتيح  جيًدا بنفسك االعتناء إن

 .تتألق

 

 .للجسم صحية  عادات اختر

 
 .احتياجاتك حسب  جسمك مرن. منتظم زمني لجدول وفقًا الرياضة ومارس ونام الطعام تناول

 .اإلمكان قدر الطبيعية األطعمة تناول. جسمك الحتياجات  وفقًا والماء الطعام تناول

 .وثبات  بثقة جسمك على حافظ
 

 

 .للعقل صحية  عادات اختر

 
 .واآلخرين نفسك عن جيدة بأشياء فكر. ومجتمعك وعائلتك نفسك وارعى احترم

. لديك السعيدة األفكار بتنمية قم. ولآلخرين لنفسك( تأكيدات ) إيجابية عبارات  قل

 .السعيدة غير األفكار من تخلص 

 .تفعله ما كل في وعقلك نفسك ثبات  على حافظ

 

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 
 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 بوزيز هابي  سالتتسل
 روتينية لتمارين أفكار

 .بك الخاصة التسلسالت لعمل ملهم  كن دقيقة 15-10 لمدة  الروتينية التمارين هذه  جرب

 

 الجبل، وضعية اليوم بداية 

 االلتواء الجانبي، الشد

 وضعية اللطيف،

 الشمس غروب/شروق

  القوية

 تنفس واسترخي، اعصر

 هادئ

 المليء  القلب وضعية
 

 اليوم  نهاية

 ألسفل، والذقن ألعلى الذقن

 الرأس  ادارة 

 اعصر اللطيف، االلتواء

 األسد  وضعية واسترخي،

 العقل الهادئ، التنفس

 الهادئ 
 واالستعادة الراحة

 
 اعصر ،الظهر شد

 شروق واسترخي،

 الشمس، غروب/الشمس

 الجانبي  الشد

 وضعية قوية وضعية

 الرأس ادارة  الشجرة 

 وضعية اللطيف االلتواء

 االبتسامة

 
 التنشيط 

 غروب/الشمس شروق

 التنفس، تنشيط الشمس،

 قوية وضعية

 في المشي النجمة وضعية

 الشجرة  وضعية المكان

 الطائرة وضعية

 األنف فتحة من التنفس
 اليمنى 

 الجبل وضعية المرونة

 الرأس ادارة  الجانبي الشد

 اللطيف  االلتواء

 والذقن ألعلى الذقن

 الشجرة وضعية ألسفل،

 وضعية الطائرة، وضعية

 الجبل 

 
 التوازن 

 األنف فتحة من التنفس

 فتحة من التنفس اليمنى،

 ادارة  اليمنى، األنف

 الرأس 

 وضعية يف،اللط  االلتواء

 الطائرة، وضعية الشجرة،

 الجبل  وضعية

 
 االسترخاء

 األنف فتحة من التنفس

 النحلة نفس اليسرى،

 الرأس  ادارة  الزنانة،

 واسترخي، اعصر

 األسد  وضعية

 العقل الهادئ، التنفس

 الهادئ 
 واالستعادة الراحة

 
 وضعية والقلق  التوتر

/  الشمس شروق الجبل،

 وضعية الشمس، غروب

 النجمة

 األنف فتحة من التنفس

 الهادئ  التنفس اليسرى،
 الهادئ  العقل

 واالستعادة، الراحة

 االبتسامة وضعية

الجبل  وضعية القلب، فتح

 اللطيف  االلتواء

 ألسفل، والذقن ألعلى الذقن

 غروب/  الشمس شروق

 قوية  وضعية الشمس،

 العقل الهادئ، التنفس

 القلب وضعية الهادئ،

 المليء

 الهادئ، التنفس الثقة بناء

 الرأس  ادارة  الجبل، وضعية

 في المشي النجمة، وضعية

 الشجرة وضعية المكان،

 العقل الزنانة، النحلة نفس

 الهادئ 

 
 التنفس الداخلي،  السالم 

 القلب وضعية الهادئ،

 قوية وضعية ،المليء

 الرأس  ادارة  األسد، وضعية

 ألسفل، والذقن ألعلى الذقن

 الهادئ  العقل

 االبتسامة ضعيةو

 
 نفس والمجتمع الثقة بناء

 القلب وضعية الزنانة، النحلة

 اللطيف، االلتواء ،المليء

 قوية  وضعية الجبل، وضعية

 جسر الشجرة  وضعية

 الغابة  دائرة  الصداقة

 

 

 

 

 

 2020 بوزيز  هابي© 

 .لك التمارين هذه  مالئمة من للتأكد صحية رعاية أخصائي باستشارة  قم 
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 الجبل  وضعية
 بالكامل الجسم تفيد مناسبة وضعية

 "نفسي داخل  شامخا أقف أنا"

. األذنين مع ومتوازيان عريضتان الكتفان. الجانبين على والذراعين مريح، بشكل متوازية بأقدام قف

 عينيك ثبات  على حافظ. رأسك من العلوي الجزء خالل من بالكامل جسمك بإطالة قم ثابتة، أقدام على

 .أنفاس لعدة الوضع في ابق. والزفير الشهيق أثناء

 . الكاحلين فوق ركبتيك وضع مع كرسي على اجلس :جالس جبل

 .للدعم جدارا   أو كرسيا   استخدم الساق، أو الكاحل أو القدم ضعف حالة في :تحذير

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 واسترخي اعصر
 بوعي التوتر من تخلص

 "باشراق يضيء الداخلي نوري"

 
 والجسم والذراعين واليدين والساقين القدمين من) جسمك من جزء كل  الحظ عينيك، إغالق مع

 أجزاء من جزء كل على واضغط تنفس زعاج؟نإ أو راحة هناك هل (. وجهك وحتى الرئيسي

 الحظ. واسترخي زفير أخرج. كله الجسم وعانق استنشق اآلن. واسترخي زفير بعمل قم. جسمك

 .بالكامل تسترخي بينما جسمك في التوتر أماكن

 

  .برفق التمرين أداء اصابات لديهم من  أو الحوامل على يجب :تحذير

 

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 الهادئ التنفس 
 الجسم يريح( الحاجز  الحجاب) البطن من البطيء التنفس

 ."بسالم أشعر أنا"

 في وركز عينيك أغمض . االستلقاء أو الجلوس يمكنك هذا، التنفس تمرين في أفضل بشكل لالسترخاء
 في الموجود  الهواء توجيه حاول. )وعميقًا بطيئًا شهيقًا خذ  اآلن. استرخي. ببطء بالزفير ابدأ . الداخل
 على واألخرى الصدر من العلوي الجزء على يد  وضع حتى يمكنك. الصدر من بدالً  البطن نحو الرئتين
. أكبر البطن يجعل شهيقك  كان إذا ما الحظ .(الرئتين في الموجود  الهواء توجيه على لمساعدتك البطن
 صوت  إلى واستمع جوالت، لبضع كرر. البطن خارج برفق الهواء تدفع كنت  لو كما لزفيرا اخرج

 أكثر؟  واسترخاء أكثر بهدوء تشعر هل. أنفاسك

 .القلب  في مشاكل أو دم ضغط لديهم ممن برفق التنفس يجب  :تحذير

2020 بوزيز  هابي©   

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 الرأس  ادارة
 الرقبة  لعضالت لطيف شد

 

 

 

 

 

 
 

 "أحتاجه  ما أتنفس أنا"

 
 من العلوي والجزء الكتفين على حافظ. األمام إلى والجسم الوجه توجيه مع مريح بشكل اجلس أو قف

 إلى الوجه توجيهمع  زفير أخرج. واحد  جانب  إلى ببطء رأسك تدير وأنت  استنشق. مكانهما في الجسم

 قل تتنفس، عندما(. لألمام زفير وأخرج الرأس ادارة مع استنشق) اآلخر الجانب  على كرر. األمام

 .جوالت  بضع بعد  استرخي." أحتاجه ما أتنفس أنا" لنفسك،

 
 .األكتاف أو الرقبة في ألم من تعاني كنت  إذا حذر كن :تحذير

 

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 األسد  وضعية
 التوتر  من لتتخلص زفير أخرج 

 

 

 

 

 "يفيدني ال شيء أي أترك"

 
 تخرج أن حتى يمكنك. )بعزم مفتوح فم من زفير اخرج اآلن. بالهواء رئتيك لملء أنفك من تنفس

 .رئتيك من الهواء كل تفرغ وأنت  أنفاسك صوت  اسمع. تتباعد  األصابع دع(. األسد  مثل لسانك

 .استرخي". لي مفيد  غير شيء أي تركت  لقد " لنفسك، قل الزفير، مع. وكرر

 .القلب  أو التنفس في مشاكل لديك كان إذا حذر كن :تحذير

 

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 اللطيف  االلتواء 
 الجسم من العلوي  الجزء لمرونة

 

 
 "شجاع أنا"

 
 مستقرة األرجل. جانبيك طول على والذراعين الجسم تحت  مريح بشكل  القدمين وضع مع قف

 الجانب  إلى جسمك وادر زفير أخرج. واحد  اتجاه في الجسم وأدر استنشق. مكانها في ثابتة والقدمان

. آخر إلى جانب  من برفق تلتف وأنت  وتنفس وايابا ، ذهابا   بالحركة مصحوب  يكون النفس. اآلخر

 .اآلخر االتجاه من التأرجح ابدأ جوالت، عدة بعد . معتدلين والكتفين الرقبة

 .التمرين هذا تجنب  عليهم يجب  والظهر المعدة في مشاكل لديهم ومن الحوامل :تحذير

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 
 

 النجمة  وضعية
 ينوالساق  ينالذراع لقوة

 

 

 

 "نجم أنا"

 المستقيمة األذرع رفع يتم. لألمام متجهةوهي  ك أصابع مع تانمستقيم القدمان. مريح بشكل ساقيك ابعد 

 أخذ  بعد . ثابتة بنظرة ثابتًا قف. األذنين عن بعيًدا الكتفين ارخ  . لألمام موجهة اليد  راحتي. الكتفين إلى

 لفترة النجمة وضعية في البقاء يمكنك هل. أسفل إلى الذراعين وانزل معًا ساقيك حرك أنفاس، عدة

 مرة؟ كل في قليلً  أطول

 .الكتف أو الورك أو الركبة أو الكاحل مشاكل لديك كان إذا حذًرا كن :تحذير

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه ملئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 الجانبي الشد
 الجسم جانبي وشد استيقظ

 

 "مرن أنا"

 إلى الخصر من  برفق وانحني مستقيم بشكل األيمن ذراعك ارفع. مريح بشكل متوازية بأقدام قف

 تريد  عندما شهيقًا خذ  ثم األنفاس، بعض  أخذ  واصل. للخلف أو لألمام تميل ال ظهرك، لحماية. اليسار

 .الوقوف

 .اآلخر الجانب  على األمر وكرر ذراعيك بّدل

 أداء من القلب  في مشاكل لديهم من أو البطن أو الورك في جراحة لديهم من  أو الحوامل تمنع :تحذير

   .والظهر والورك والكتف الرقبة مشاكل لديك كان إذا الحذر توخ. التمرين

 2020 بوزيز  هابي© 

 
 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 شروق الشمس / غروب الشمس 
 التنفس يصاحب الحركات للتنسيق والوضعية

 

 "أنا متصل بدائرة الحياة"
 

قف ووجهك لألمام وعينيك ثابتة. قم بتدوير راحة اليد بحيث تشير اإلبهام بعيًدا عن الجسم.  تحقق من وضعيتك. قف  

بالتساوي على قدميك مع محيط الخصر. اآلذان فوق الكتفين. استنشق وارفع الذراعين بقدر ما هو مريح لك. عندما ترفع  

تجهة لألمام )ارخي كتفيك ألسفل(. أخرج زفير وأنزل ذراعيك لألسفل.  األيدي، قم بتدوير اليدين بحيث تكون اإلبهام م

 كرر )استنشق والذراعين ألعلى، وأخرج زفير والذراعين ألسفل(. استرخي.  

    توخى الحذر إذا كان لديم مشاكل في الكتفين والرقبة او مشاكل في التنفس.   تحذير: 

 2020© هابي بوزيز 

 قم باستشارة أخصائي رعاية صحية للتأكد من مالئمة هذه التمارين لك. 
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 التنفس  تنشيط
 الجسم لتنشيط مزدوج استنشاق

 

 "بالطاقة مفعم أنا" 

 من بسرعة بالشهيق قم اآلن. ببطء زفيرا   أخرج. مفتوحتين يديك وراحتي الجانبين على وذراعيك قف

 هل. جوالت  لبضع كرر. الحادين النفسين وأخرج فمك افتح. األنف خالل من حادين نفسين تنفس خالل

 والتركيز؟  النشاط من بمزيد  تشعر

 
ا كن :تحذير  .التنفس صعوبات  أو الصدر منطقة في مشكالت  من تعاني كنت  إذا حذر 

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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 مكانك في امشي
 التحمل  على والقدرة للقوة

 "قادر أنا"

 وحرك الركبتين ترفع وأنت  أنفاسك ثبات  على حافظ. وتيرتك على تمشي وأنت  واحد  مكان في ابق

 .مريح بشكل الوقت  بزيادة قم. واسترح توقف ثم ثانية، 30 لمدة التمرين بهذا قم. وإيابًا ذهابًا المرفقين

 في مشاكل أو الدم وضغط القلب  في مشاكل لدي كنت  إن التمرين هذا من احذر :تحذير

  .التمرين هذا تجنب  الحوامل على. الساق أو الورك

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 قوية  وضعية
 بالكامل الجسم تنشيطل

 

 
 

 "قوي أنا"

. الكاحلين فوق الركبتين اثن  . االستقرار لتحقيق قليلً  القدمين توجيه مع مريح بشكل بعيًدا ساقيك حرك

 نظرة على حافظ. لألسفل الكتفين ارخ. اليدين لرفع المرفقين اثن. الكتفين إلى المستقيمة األذرع رفع يتم

 واخطو لألسفل الذراعين أنزل أنفاس، عدة أخذ  بعد  الداخل؟ من بالقوة تشعر هل. واحدة نقطة على ثابتة

ً  بقدميك  مرة؟  كل في قليلً  أطول لفترة قوي وضع في البقاء يمكنك هل. معا

 .الكتف أو الورك أو الركبة أو الكاحل مشاكل لديك كان إذا حذًرا كن :تحذير

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 
 .لك التمارين هذه ملئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 الشجرة  وضعية
 التركيز  وتحسن الساقين تقوي

 "األرض في متجذر أنا"

 ركبة بثني وقم واحدة ساق على جسمك بموازنة قم قدرتك، حسب و. معا   مستقيمتين قدمين على قف

 قم. الركبة أسفل أو الواقفة الساق( الركبة وليس) كاحل على المثني قدمك وضع األخرى الساق

 الجانبين على الذراعين تكون أن يمكن. خصرك محيط مستوى على وحافظ جسمك جوانب  بإطالة

 على قدمك وضع لألسفل، الذراعين أنزل أنفاس، عدة أخذ  بعد . الشجرة  فروع مثل رفعها أو

 .اآلخر الجانب  على كرر. األرض 

 
 .الحاجة حسب  افيإض دعم على للحصول الحائط استخدم: مالحظة

 من الدم ضغط في مشاكل أو الورك أو الظهر في مشاكل لديه شخص  أي أو الحامل المرأة تمنع :تحذير
 .التمرين ممارسة

 

 2020 بوزيز  هابي© 

 
 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات

 
 

 الطائرة  وضعية
 التركيز  وتحسن الساقين تقوي

 

 

 

 

 
 

 "بسهولة الحياة في أطير"

 بينما واحدة، ساق  على جسمك وازن. الطائرة أجنحة مثل الجانبين إلى بالعرض  ذراعيك ومد  قف

 قم. الخصر خط مستوى على حافظ. للخلف القدم  أصابع توجيه مع األرض  عن األخرى الساق ارفع

 .األصابع أطراف خالل من الذراعين إطالة أثناء الخلفية الساق بتقوية

. األرض  على قدمك وضع لألسفل، الذراعين أنزل أنفاس، عدة أخذ  بعد . أمامك نقطة على ركز

 .اآلخر الجانب  على كرر

 من الدم ضغط في مشاكل أو الورك أو الظهر في مشاكل لديه شخص  أي أو الحامل المرأة تمنع :تحذير
 .التمرين ممارسة

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 المليئ  القلب وضعية
 بالرفاهية الشعور يجلب االمتنان

 

 

 

 

 
 "بالحب مليء قلبي"

 أنفاسك صوت  والحظ عينيك أغمض . القلب  على كيد  راحة وضع مع مريح بشكل اجلس أو قف

ن. قلبك وخفقان  الحظ"( وكريم لطيف شخص  أنا" المثال، سبيل على . )عنك اإليجابية األشياء لنفسك دو ِّ

 عن السعيدة األفكار هذه تذكر يومك، في تمضي بينما. لها باالمتنان تشعر التي األشياء أو األشخاص 

 .واآلخرين نفسك
 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 
 

 

 هادئ عقل
 التوتر  لتقليل األفكار إفراغ

 

 

 

 
 "أفكاري لست أنا"

 
 في تركيزك واجعل عينيك أغلق. الكتفين وتعريض  الظهر اطالة مع مريح بشكل اجلس أو قف

 يصبح عقلك دع. أنفاسك صوت  الحظ. هادئ  نفس باستخدام أنفك من وزفير شهيق خذ . الداخل
 بعيًدا تطفو األفكار راقب. رأسك أعلى السحابة مثل يطفو النفس دع الزفير، أثناء. فأكثر أكثر أهدأ

 أكثر؟ وتركيز  أكثر بهدوء تشعر هل. أنفاسك على تركز وأنت 
 

 

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 الطنانة  النحلة نفس
 األعصاب  وتهدئة الجسم إلرخاء

 

 

 

 

 

 

 

 
 "  الحياة تيار على أطفو أنا"

 
 طنين صوت  بإصدار قم الزفير، أثناء. استنشق. جسمك داخل انتباهك استحضر. وفمك عينيك أغلق

 ما والحظ استرخ االنتهاء، عند . زهرة إلى زهرة من تطير طنانة نحلة أنك تخيل. النحلة صوت  مثل

 .به تشعر

  .برفق التمرين أداء الصدر أو التنفس في مشاكل لديهم من على يجب   تحذير:

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 
 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 ألسفل والذقن ألعلى الذقن
 والحلق  العنق عضالت إلرخاء خفيف  شد تمرين

 

 

 

 
 !"لي يغنيهاس والكون أغنية الكون من أطلبأنا "

 ببطء وجهك  ترفع بينما شهيقًا خذ . مغلقة وعينيك لألمام ووجهك مريح بشكل اجلس أو قف

 .السماء نحو

 حرر. جوالت  لبضع كرر. صدرك باتجاه وذقنك لألسفل، ببطء وجهك تنزل وأنت  زفيراً  أخرج

 .وافتحها عينيك

 .األكتاف أو الرقبة في ألم من تعاني كنت  إذا حذر كن :تحذير

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 happyposes.org بطاقات تمارين "هابي بوزيز" 

 

 

 وضعية االبتسامة
 

 أن تعيش اللحظة
 

 

 "نفسي الداخلية سعيدة"  
 

قف أو اجلس بشكل مريح ووجهك وجسمك مسترخيان. اجذب انتباهك إلى الشهيق والزفير. حافظ على هدوء أنفاسك.  

كن مدرًكا تماًما لما يحدث من حولك في الوقت الحالي. تخيل مركز نفسك الحقيقية، حيث يوجد الحب والنور. بينما  

    تمضي في يومك، دع امتنانك يلمع من قلبك.      

 

 

 

    

 2020© هابي بوزيز 

 

 قم باستشارة أخصائي رعاية صحية للتأكد من مالئمة هذه التمارين لك. 



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 اليسرى األنف  فتحة من التنفس 
 الجسم  لتهدئة

 

 

 

 
 

 "وهادئ مرتاح أنا"

 اليمنى اليد ( إصبع أو) إبهام استخدم. ءببطي زفير أخرج. مغلقة وعينيك مستقيم بظهر قف أو اجلس

 على الحفاظ مع اليسرى، األنف فتحة خالل من ببطء وزفير شهيق بعمل قم. اليمنى األنف فتحة إلغالق

 والسالم؟  االسترخاء من بالمزيد  تشعر هل. جوالت  لبضع كرر. اإليقاع سالسة

 

 .االزدحام تجنب :تحذير
 

 2019 بوزيز هابي© 

 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 اليمنى األنف  فتحة من التنفس 
 للتنشيط 

 

 

 
 

 "بالحيوية ومفعم مركز أنا"

 اليد ( إصبع أو) إبهام استخدم. ءببطي زفير أخرج. مغلقة وعينيك مستقيم بظهر قف أو اجلس

 مع اليمنى، األنف فتحة خالل من ببطء وزفير شهيق بعمل قم. اليسرى األنف  فتحة إلغالق اليسرى

 أكثر؟  وانتعاش أكثر بتركيز تشعر هل. جوالت  لبضع كرر. اإليقاع سالسة على الحفاظ

 

 .االختناق  احذر :تحذير
 

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 
 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 الصداقة جسر

 (الشريك وضعية)
 والتواصل  الثقة لبناء

 

 

 

 "واحد وأنا أنت"

 عن قليل   القدمين ابعد . شريكك أمام متجها   قف. مثلك والحجم الطول بنفس شريك عن ابحث 

 .االستقرار لتحقيق بعضها

 مثنيين المرفقين على حافظ. األعلى إلى األصابع توجيه مع بعضها على يديهم راحات  الشريكين يضع

 هل. تنفسك من احذر. صداقة جسر لبناء شريكك يد  راحة على بالتساوي اضغط. الجسم من وقريبين

 .شريكك واشكر يديك حرر االنتهاء، عند  مستقر؟ جسر تشكيل على البقاء يمكنك

 .التمرين هذا بأداء الكتف أو الظهر في مشاكل  أو اصابات  لديه من أو الحوامل ننصح ال :تحذير

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه ملئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 
 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 الغابة  دائرة

 (الجماعية الوضعية)
 والثقة  الجماعي العمل لبناء

 

 "اآلفاق  إلى نصل معًا"

 األصابع تشير) يدك راحة ضع المرفقين، ثني مع. لذراعيك كافية مساحة ري توف مع دائرة في بثبات  قف

 وضعية في الحال هو كماو. الدائرة توصيل يتم حتى لك المحاذي الشخص  يد  راحة على( ألعلى

 على المثني قدمك وضع األخرى الساق ركبة بثني وقم واحدة ساق على جسمك بموازنة قم الشجرة،

 يديك ارفع(. األرض  على قدميك كلتا إبقاء يمكنك. )الركبة أسفل أو الواقفة ق السا( الركبة وليس) كاحل

 .الساقين التبديل بينب  قم. حررها ثم األنفاس ببعض  احتفظ. لك المحاذي والشخص  أنت  ألعلى

 هذا بأداء التوازن أو الكتف أو الظهر في مشاكل  أو اصابات  لديه من أو الحوامل ننصح ال :تحذير
 .التمرين

 2020 بوزيز  ابيه© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم



 

 

 happyposes.org "بوزيز هابي" تمارين بطاقات 

 

 

 واالستعادة الراحة
 العقل  وإنعاش  الجسد إرخاء

 

 

 

 

 
 

 "الحقيقية نفسي أنا"

 
 أو بساط أو بطانية أو حصيرة على مريح بشكل الجلوس أو االستلقاء يمكنك. التمرين بعد  استرخ

 .عشبية منطقة

 
 الكفوف مع اليدين توجيه مع والساقين الذراعين مد . بالكامل جسمك يرتاح حتى ظهرك على استلق

 ابقى. والزفير الشهيق على تركيزك ضع. جسمك في إزعاج أو راحة أي والحظ  عينيك أغلق. لألعلى

 .الظهر لدعم بيديك الجسم  وادفع ببطء تحرك الوضعية، من للخروج. دقائق 10-5 لمدة استرح. مكانك

 
 . الركبتين تحت  ملفوفة بطانية ضع للظهر، إضافي دعم على للحصول: مالحظة

 

 الجلوس يمكنك. الظهر في اصابة أو مشاكل من تعاني كنت  إذا يناسبك مريح وضع عن ابحث  :تحذير

 .الحائط على االتكاء أو للراحة

 2020 بوزيز  هابي© 

 

 

 .لك التمارين هذه مالئمة من للتأكد  صحية رعاية  أخصائي باستشارة قم
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