آمًزش يرزش در ديران بارداری
هادر عشیش

حرکت لیفت َمستریىگ

ٍ:رسش کزدى در دٍراى تارداری هَجة هیطَد احساس

حرکت پًش آپ ريی دیًار

تْتزی داضتِ تاضید،تِ عالٍُ ایٌکِ استقاهت هَرد ًیاستاى را در ٌّگام
.توزیٌات سیزرا

سایواى تاهیي هیکٌد

حداقل  ۳تار در ّفتِ اًجام دّید؛ تِ صَرت هتٌاٍب ٍ یک رٍس در
هیاى،تا سطح ضدت هتَسط
توزیٌات رعایت کٌید.

.عول دم ٍ تاس

دم را تِ خَتی در طی اًجام

حرکت  SIT BACKیا وشسته بٍ پشت

بٍ صًرت چُار دست ي پا قرار بگیرید يدر ایه حالت شکم را سفت
کىید.اجازٌ ودَید شکم شما آيیسان شًد  .پای راست را ماوىد شکل در
امتداد کمر قرار دَید .حرکت را برای پای مقابل تکرار کىید .
شريع حرکت با  ۵تکرار ي افسایش بٍ  ۲۰تکراردر حالت ًطستِ کف پاّایتاى را تِ ّن تچسثاًید ٍ اس تدى دٍر کٌید ،در ایي

یًگا ،شىا ي پیادٌريی گسیىٍَایِ بسیار

حالت تاال تٌِ خَد را صاف کٌید ٍ ّز دٍ دست را تِ هَاسات ّن رٍتِ جلَ قزار

مىاسبی َستىد( يرزش فًق العادٌ برای

دّید.تِ آراهی تدى خَد را رٍ تِ عقة تثزید ٍ چاًِ را تِ قفسِ سیٌِ ًشدیک
کٌید؛دقت کٌید کِ حتوا" تدى ضوا رٍ تِ عقة قَس تگیزد؛ سپس دستْا را رٍی

در هقاتل دیَار تا فاصلِ ی یک هتز تایستید ٍ دستْا را تِ دیَار تکیِ

بارداران) ،اما از يرزشَایِ شدیدتر ي پُر

کتف ّا تگذارید ٍ چاًِ را تیطتز تِ قفسِ سیٌِ ًشدیک کٌید.

دّید .تا کوک دست تِ دیَار ًشدیک ضدُ ٍ اجاسُ دّید گًَِ سوت

-اًجام حزکت  ۵تا  ۲۰تکزار ،تَجِ کٌید ایي توزیي تا  ۳هاِّ اٍل تارداری تاید

چپ یا راست تا دیَار تواس پیدا کٌد .سپس دٍر ضَید.

فشار ماوىدِ پرش ،يزوٍ برداری ي یا دراز
وشست خًدداری کىید.

اًجام ضَد.

-ضزٍع حزکت تا  ۵تکزار در اتتدا ٍ افشایص تِ  ۲۰تکزار

حرکت لىگ ريی چُار دست ي پا

حرکت لىگ ريی چُار دست ي پا

يرزشُای ديران بارداری
یک! دي! سٍ! يرزش

رٍی دست ٍ پا تِ حالت چْار دست ٍ پا قزار تگیزید،تِ آراهی کوز ٍ
ضکن خَد را هاًٌد ضکل تلٌد کٌید؛ستَى فقزات ضوا تاید در ایي حزکت
تلٌد ضَد ،در ایي حالت تا  ۴ضوارُ تواًید؛ تِ آراهی تِ هَقعیت اٍل
تزگزدید؛
-ضزٍع حزکت تا  ۵تکزار ٍ افشایص تِ  ۲۰تکزار

آدرس :
رٍی دست ٍ پا تِ حالت چْار دست ٍ پا قزار تگیزید،تِ آراهی کوز ٍ
ضکن خَد را هاًٌد ضکل تلٌد کٌید؛ستَى فقزات ضوا تاید در ایي حزکت
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تلٌد ضَد ،در ایي حالت تا  ۴ضوارُ تواًید؛ تِ آراهی تِ هَقعیت اٍل
تزگزدید؛
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-ضزٍع حزکت تا  ۵تکزار ٍ افشایص تِ  ۲۰تکرار
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